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È�‡לי ודודי אלול1לדודי זה2ר"ת ד"ה בהמאמר בלקו"ת ומבואר לאני3, דאלול השייכות
לי ודודי ויום4לדודי השנה ובראש לדודי, אני דלתתא, אתערותא הוא באלול כי ,

שבר"ה וההמשכה לי. ודודי דלעילא), (אתערותא למטה מלמעלה ההמשכה היא הכיפורים
[שגם לי ודודי לדודי אני ר"ת הוא שאלול וזהו שבאלול. האתדל"ת ע"י היא ויוהכ"פ
הקדמה (גם) היא לדודי) (אני שבאלול האתעדל"ת כי אלול], בר"ת נכלל לי ודודי

ויוהכ"פ שבר"ה לי) (ודודי ודודי5לההמשכה (ר"ת ל' ו' שהאותיות מזה כי ביאור, וצריך .
אלא לי, לודודי הקדמה רק לא הוא אלול שחודש משמע, עצמה, אלול מתיבת הם לי)

לי. דודודי הענין גם הוא אלול שבחודש
(·ÍÈ˘ÓÓÂהרחמים מדות י"ג זמן הוא שבאלול אני6בהמאמר, הוא שבאלול דהגם .

ובפרט האדם, של דלתתא האתערותא מ"מ, דלתתא, אתערותא לדודי,
הרחמים מדות י"ג וגילוי מלמעלה. כח ונתינת התעוררות ע"י הוא מאלקות, רחוק כשהוא

ביותר להרחוקים גם מישראל, לכאו"א הוא זה דגילוי מלמעלה7שבאלול, כח הנתינת הוא ,
שהגילוי (ולא כח נתינת רק (בעיקר) הוא שבאלול שהגילוי אלא לדודי. דאני העבודה על

מהאדם, באה עצמה והעבודה האדם), את לגבי`ipמעורר שבאלול המעלה וזוהי לדודי.
האדם את מעורר שהגילוי באופן הוא הגילוי ויוהכ"פ, בר"ה ובפרט דבעשי"ת עשי"ת,
האדם דעבודת והמעלה הענין ועיקר מלמעלה. מהגילוי תוצאה כמו היא האדם ועבודת

באלול. הוא לדודי, אני עצמו) בכח (עבודה
(‚È„Î·Âהוא דאלול שהגילוי – שבאלול דיגמה"ר בהגילוי הנ"ל ענינים שני לבאר

רק והוא האדם את מעורר אינו הגילוי ושאעפ"כ ביותר, להרחוקים גם לכאו"א
בשדה. מלך דוגמת הוא באלול דיגמה"ר שהגילוי בהמאמר, ממשיך – כח נתינת

הענינים שני הם בהיכלו ומלך בשדה מלך בין עיקר8דמהחילוקים הגילוי, לדרגת בנוגע .
עיניך) (תחזינה ביפיו דמלך ובכתר9הגילוי מלכות בלבושי כשהוא מלכותו, בהיכל הוא

בשדה כשהוא משא"כ דבהיותו10מלכות, בשדה. כשהוא בעיקר הוא עצמו הגילוי אבל .

ב לאור יצא (*p"yz ± lel` g"x qxhpewר"ח "לקראת ,
. . `lelאלול g"xr,p"yz'd zpy."

ג.1) ו, שה"ש
כ"ד2) שער פע"ח פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם

הל' או"ח לטור ב"ח עה"פ. להאריז"ל שעה"פ פ"א. ר"ה) (שער
.67 הערה רמה ע' לקמן הנסמן והעבירו. ד"ה סתקפ"א ר"ה

תשמ"ו3) לדודי אני ד"ה וראה ואילך. א לב, ראה פרשת
לפרשת (שבלקו"ת) זה דמאמר השייכות ואילך) רל ע' (לקמן

לב. לדף והרמז ראה
(4" המאמר בהתחלת שם בלקו"ת ikכמפורש oiprdeבאלול

הענין ביאור הוא כו' דלתתא אתערותא הוא שבאלול דזה כו'",
אלול. ר"ת לי ודודי לדודי דאני

בר"ה5) לי ודודי שיהי' שבכדי בהמאמר מ"ש יומתק ועפ"ז
זה שמאמר אף – באלול אתעדל"ת תחילה צריך וביוהכ"פ
אני על ביאור זהו כי – ויוהכ"פ בר"ה ולא אלול, בענין מדבר

לי ודודי `lelלדודי z"x.
שם.6) פע"ח מ"ג. פ"א אלול מס' מ"ח ראה
(7.166 ע' ה'ש"ת סה"מ
לקמן8) ואילך. 1343 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה לקמן בהבא

ואילך. רכג ע'
כו'9) "המלך ה"ה פ"ב מלכים הל' וברמב"ם יז. לג, ישעי'

תחזינה ביפיו מלך שנאמר ומפוארים נאים במלבושין מתנאה
עיניך".
"הוא10) בשדה דכשהמלך ג, כה, ראה מלקו"ת להעיר



'eb il icece icecl ip` e

ובהיותו סגולה, ויחידי שבעם המובחרים ורק ברשות אלא אליו נכנסים אין מלכותו בהיכל
[ויכולים רשאים פנים11בשדה, בסבר כולם את מקבל והמלך שרוצה, מי כל פניו להקביל [

ועד"ז ויוהכ"פ דר"ה שהגילוי בהנמשל, הוא ועד"ז לכולם. שוחקות פנים ומראה יפות
בדוגמת האדם, את מעורר שהגילוי באופן הוא בהיכלו מלך בדוגמת שהוא בכלל בעשי"ת
שהאדם בכדי אבל ופחד. אימה מטיל שהוא מלכות), ובכתר מלכות (בלבושי בהיכלו מלך
שעי"ז אלול, בחודש העבודה קדימת לאחרי (בעיקר) הוא ויוהכ"פ, דר"ה הגילוי ירגיש
שהוא דאלול והגילוי המלך. להיכל שנכנסים סגולה והיחידי שבעם מהמובחרים נעשה הוא
לעבודה, כח נתינת רק והוא האדם את מעורר אינו שהגילוי באופן הוא בשדה, מלך דוגמת
מלך בדוגמת ביותר. להרחוקים גם לכאו"א הוא זה גילוי שע"י לעבודה כח הנתינת אבל
בשדה, הנמצאים אלו על ובפרט ופחד. אימה מטיל אינו זה במצב הוא דכשהמלך בשדה,
תשוקה אפילו מעורר אינו זה, במצב הוא דכשהמלך מזו, ויתירה נמוכה. בדרגא שהם

פניו את מי12להקביל כל בהמאמר שמדייק וזהו .dvexyשהם דזה פניו, להקביל לצאת
שלהם הרצון מצד הוא המלך פני את להקביל את13יוצאים להקביל כח שהנתינת אלא .

לכאו"א והיכולת הרשות ישנו בשדה) (בהיותו שאז בשדה. שהמלך ע"י הוא המלך פני
המלך. פני את להקביל

(„ÍÈ¯ˆÂהוא הגילוי) שע"י כח (והנתינת דאלול שהגילוי לבאר בכדי דלכאורה להבין,
להקביל שרוצה מי כל ויכולים רשאים בשדה שכשהמלך רק נוגע לכאו"א,
לכולם. שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל שהמלך מוסיף ולמה פניו,
הוא שוחקות פנים להם ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל שהמלך דזה ובפרט

העבודה שלאחרי מלמעלה והגילוי שלאחרי14ההמשכה והגילוי דההמשכה מובן, ואינו ,
שהוא דאלול הגילוי על ביאור הוא בשדה דמלך והמשל בעשי"ת, היא לי) (ודודי העבודה

שהוא הענינים שני להבין צריך גם העבודה. ו)לפני כח יפותmlawn(נתינת פנים בסבר
d`xnyeפנים בסבר אומר למקבלם שבנוגע וגם, שוחקות. פנים למראהzetiלהם ובנוגע

פנים אומר .zewgeyלהם
˘ÈÂבר"ה הגילוי לגבי באלול דיגמה"ר בהגילוי שהחידוש בהקדים בזה הביאור לומר

נעלית עבודה ע"י הוא ויוהכ"פ דר"ה הגילוי לקבל שבכדי ענינים. בשני הוא ויוהכ"פ
פני הקבלת רק להיות צריכה דאלול הגילוי לקבל ובכדי סגולה) ויחידי שבעם (מובחרים

שמים מלכות עול הקבלת התעוררות הוא דבנמשל דאלול15המלך, בהגילוי חידוש ועוד .

החיצון". לבוש עד"מ לבוש
(11.167 ע' ה'ש"ת בסה"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק הוספת
מצפים12) וכמה "כמה הרי מלכותו, בהיכל כשהוא משא"כ

ב). קלז, תניא – סכ"ד (אגה"ק וכבודו" עוזו לראות ושנים ימים
(שבת13) מרז"ל בפירוש ואילך ד צח, מג"א מתו"א להעיר
א) דכיוןdtkפח, לאורייתא, רבה מודעא כו' כגיגית הר עליהם

עצמם מצד ולא מלמעלה הגילוי מצד לנשמע נעשה שהקדימו
ורצון, בבחירה זה אין –dtkשל זמן אחשורוש, בימי ודוקא .

עצמם. שמצד רצון גמור, ברצון קבלו הסתר,
על14) (בפשטות) קאי כו' כולם את מקבל שהמלך זה שהרי

פניו. את שמקבלים אלה
(15.167 ע' ה'ש"ת סה"מ
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במדבר הנמצאים לאלה גם הוא הגילוי17דלעו"ז16שהגילוי שעיקר מזה גם וכמובן .
תשובה על כח נתינת הוא שבאלול בלתי18דיגמה"ר ענינים על היא כפשוטה דתשובה ,

עול פריקת על הוא התשובה ועיקר מדבר), (בחינת דאלול19רצויים שהגילוי מובן, דמזה ,
(ולא בשדה הוא דאלול שהגילוי בהמאמר ומ"ש הריחוק. בתכלית שהם לאלה גם הוא
ה' רצון היפך שהם דבענינים עצמו, בהמדבר (לא הוא דיגמה"ר הגילוי כי הוא, ,17במדבר),

הוא בהם והגילוי במדבר, הנמצאים בישראל אלא) אלקות, גילוי בהם שיהי' שייך אין
שהמלך בהמאמר דמ"ש לומר, יש ועפ"ז המלך. פני לקבל לשדה ממדבר לצאת כח הנתינת

את שמדגיש בזה הכוונה יפות, פנים בסבר כולם את רקmlekמקבל שהם אלה שגם היא,
רצון אצלם כשמתעורר וגם יצרם בידי שבויים שהם אלא המלך פני את להקביל רוצים
מקבל הוא אותם גם בפועל, בא זה אין שמים מלכות עול עליהם ולקבל תשובה לעשות
זה רצון וע"י המלך, פני את להקביל ותקיף חזק רצון אצלם מעורר וזה יפות, פנים בסבר

והעיכובים. המניעות על מתגברים הם
(‰ÛÈÒÂÓÂ(יפות פנים (בסבר מקבל בין דהחילוק לכולם, שוחקות פנים ומראה בהמאמר

(לפני מקודם שישנו דבר על נופל מקבל דלשון הוא, שוחקות) (פנים למראה
שוחקות שהפנים הוא שוחקות פנים ומראה הדבר, את מקבל והוא (שישנםelyשקיבל)

מקבל שהמלך שאומר דלאחרי וזהו לזולתו. אותם ומגלה מראה הוא שמראה) לפני גם
מקבלם שהוא דזה לכולם, שוחקות פנים מראה שהוא מוסיף יפות פנים בסבר כולם את

שהרצון הוא יפות פנים בסברmrdcבסבר המלך אצל מתקבל המלך) פני את (להקביל
וההוספה יפות, נמשךcd`xnפנים תשובה לעשות ברצון דכשמתעורר הוא שוחקות פנים

למעלה הוא זה דתענוג עצמו. דהמלך (שחוק) התענוג דלמעלה, שוחקות דפנים הגילוי לו
במק"א וכמבואר התשובה, שמהתעוררות יפות) פנים (דבחינת השחוק20מהתענוג דשורש ,

הבאzewgey(פנים מתענוג שלמעלה מורכב) הבלתי עצמי (תענוג התענוג בעצמות הוא (
המורכב). (תענוג דבר ע"י

˘ÈÂעצמם שבישראל דלמעלה התענוג הוא בהנמשל שוחקות פנים דענין 21לומר,

מהתענוג גם ולמעלה דישראל, ומצוות התורה שמקיום מהתענוג (שלמעלה

ענין16) ד"ה התורה פרשיות על אדה"ז ממאמרי להעיר
בדרך הנוסע מלך כמו ומדבר שדה "ונק' תתכה) (ס"ע אלול
הוא דיגמה"ר הגילוי שבאלול היא שם שהכוונה וי"ל במדבר".

l`xyil.כבפנים במדבר, הנמצאים
ובכ"מ.17) ב). (לד, רפ"ב שבלקו"ת המאמר ראה
המאירים18) דרחמי מכילין "י"ג סע"ג לג, ראה לקו"ת ראה

אלול בחודש daeyzומתגלים miyer zeidlראה פ' ובאוה"ת ."
חיי על הרחמים הם באלול המאירים מדות "י"ג תתז ס"ע

daeyzaהנשמה dxxerl."
התשובה19) דענין רע"א) צא, (תניא פ"א מאגה"ת להעיר

למרוד שלא בלבו שיגמור עודezeklnaהוא יעבור ולא ית'

.jlndמצות
ג-ד.20) ב, תולדות תו"ח בארוכה ראה
שתשובה21) היא צדיקים על דבע"ת המעלה על מהטעמים

.125 ע' תש"ה (סה"מ מתורה שלמעלה הנשמה, מצד באה
דישראל המעלה (אח"כ) מתגלית התשובה ע"י ולכן, ובכ"מ).
לגילוי הקדמה רק הוא התשובה ענין שאעפ"כ, אלא עצמם.
גם למעלה היא עצמה הנשמה כי – עצמם שבישראל התענוג
שובה דשבת ישראל שובה ד"ה בארוכה (ראה התשובה מענין
יום של עיצומו בענין ואילך) צט ע' ח"א (לעיל ס"ד ה'תשל"ז

ובכ"מ). מכפר.
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וע"י בהעצמות. הוא זה דתענוג התשובה) שתענוגd`xnyשמעבודת שוחקות, פנים להם
לפנים הפנים (כמים אצלו מעורר זה לתשובה), ברצון (המתעורר להאדם מתגלה )22זה

יותר עוד הכח לו נותן וזה שלו, התענוג עצם הוא באלקות שהתענוג ועד באלקות התענוג
שלימה. בתשובה ולשוב ועיכובים המניעות על להתגבר

(ÂÍÈ¯ˆÂלעבודה כח נתינת רק לא הוא שבאלול שהגילוי מובן דמהנ"ל להבין,
ישנו בשדה zlekide[דכשהמלך zeyxdגם אלא פניו] את להקביל אחד לכל

פנים שמראה ע"י ובפרט יפות פנים בסבר כולם את מקבל שהמלך [דע"י האדם את מעורר
היא באלול העבודה ואעפ"כ שלימה], בתשובה לשוב אותם מעורר זה לכולם, שוחקות

ip`.האדם עבודת לדודי,
˘ÈÂמעורר גם אלא כח נתינת רק לא הוא דאלול שהגילוי זה דענין גם23להוסיף, מובן ,

בשדה דמלך הענין הרשות24מכללות אחד לכל יש שאז נוסף הרי בשדה דכשהמלך ,
המקום באותו בשדה, הוא שהמלך העם של הידיעה הנה המלך, פני את להקביל והיכולת

המלך פני את להקביל הרצון את אצלם מעורר נמצאים, .25שהם
˘ÈÂ.מציאותם עצם מצד הוא המלך פני את להקביל העם של שהרצון בזה, הביאור לומר

העם כל של הלב הוא שהמלך בעצם26דכיון הוא להמלך התקשרותם לכן ,
שלהם27מציאותם שההתקשרות אפשר מקום, בריחוק הם והעם המלך כאשר שמ"מ, אלא ,

בשדה, הוא שהמלך וע"י בהעלם, יהי' פניו את להקביל שלהם הרצון גם) ו(במילא להמלך,
בגילוי. הוא הרצון נמצאים, שהם המקום באותו

Ê"„ÚÂשע"י הוא שבאלול יגמה"ר גילוי ע"י הבאה לתשובה שההתעוררות בהנמשל, הוא
בהמשך מהמבואר גם [וכמובן דישראל הפנימי הרצון מתגלה דיגמה"ר הגילוי

ומקורן28המאמר מדות הי"ג כל ראשית הוא אֿל דשם בשדה), דמלך המשל (לאחרי
כמ"ש ממש, ב"ה א"ס אור הוא אֿל שם וענין הוי'29וכללותן. הואx`ieאֿל דאור לנו,

בכ"מ [וכמבואר העצם עצמו30כמו מצמצם שהמשפיע הוא דשפע לשפע, אור בין החילוק
מזו ויתירה זה, גילוי מאיר מישראל אחד ובכל המאור]. מעין הוא ואור המקבל, לפי"ע
אותיות הוא דישראל שבקרבו, והמושל השר הוא מישראל שבכ"א אֿל דשם שהגילוי

מטעם31יו"ד שלמעלה ביטול הוא מישראל אחד שבכל לאלקות שהביטול וזהו אֿל. שר
פמ"ו.22) תניא וראה יט. כז, משלי
(23" 18 שבהערה באוה"ת מהלשון גם dxxerlלהעיר

בתשובה".
יפות24) פנים בסבר (שמקבל שמוסיף דמהפרטים ולהעיר

שבאלול מלמעלה שהגילוי רק מובן שוחקות) פנים ומראה
ומהענין יותר; בתוקף יהי' המלך פני להקביל שהרצון פועל
הרצון התעוררות גם פועל מלמעלה שהגילוי מובן בשדה דמלך

בפנים. כדלקמן מלכתחילה,
לשדה25) בירידתו המלך שכוונת ההתבוננות ע"י ובפרט

ובשביל – פניו את להקביל יוכלו השדה אנשי שגם בכדי היא

שעי"ז – מלכותו ולבושי מלכותו כתר גילוי על מוותר הוא זה
פני את להקביל הרצון לפנים) הפנים (כמים יותר עוד יתעורר

המלך.
ה"ו.26) פ"ג מלכים הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ.27) .25 ע' ח"ח .1050 ע' ח"ד לקו"ש ראה
ב.28) לב, ראה לקו"ת
כז.29) קיח, תהלים
ואילך.30) תנח ע' ב' כרך חב"ד – הערכים ספר .p"yeראה
היינו,31) הפעולה. התמדת על מורה שהיו"ד שם בלקו"ת

ד) (לב, בה"קיצור" ושם תמידי. הוא א-ל" ד"שר שהענין
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הגילוי וע"י מהשתלשלות. שלמעלה ממש עצמו ב"ה א"ס אור גילוי הוא בישראל כי ודעת,
ומתגלה מתעורר אֿל, הוא וכללותן ומקורן שראשיתן (שבאלול) הרחמים מדות די"ג

היא דאלול שהעבודה וזהו מישראל]. אחד שבכל אֿל שההתעוררות`ipבחינת אף לדודי,
הרצון מתגלה ידו שעל סיבה רק הוא שמלמעלה הגילוי כי מלמעלה, הגילוי ע"י היא

.mc`dcהפנימי
(Ê˘ÈÂ,דישראל הפנימי הרצון ומגלה מעורר הרחמים מדות די"ג שהגילוי דע"י לומר,

בי"ג עילוי נעשה בהעצמות, מושרשים שהם לפי הוא באלקות דישראל שהרצון
ישראל בשביל היא שהבריאה דזה הוא, והענין הרחמים. היא32מדות בזה הכוונה לא33,

מדות די"ג הירידה שע"י נעלים. הכי לגילויים גם הגילויים, לכל אלא העולם לבריאת רק
הרצון ולגלות לעורר בכדי לשדה מהשתלשלות) למעלה מלכותו, (היכל ממקומם הרחמים
בהעצמות הוא ששרשם ישראל בשביל היא בהם שהכוונה בהם מתגלה בישראל .34הפנימי

מ"ש עם זה לקשר לשדה35ויש נעבד ממנו למעלה שאין המלך שאפילו נעבד, לשדה מלך
מחיתו ממנו בזהר36כי מ"ש ולפי לומר37, יש לשדה דאתחבר עילאה מלך דא מלך מאן

עילאה מלך של כביכול מחייתו מתגלה38שגם עי"ז כי לשדה, ונמשך שיורד ע"י הוא
בזהר מ"ש וע"פ בהעצמות. ששרשם ישראל בשביל היא בו ואית37שהכוונה שדה אית

לומר יש דלעו"ז, ושדה דקדושה שדה הירידה39שדה, (שע"י נעבד לשדה מלך דענין ,
הרחמים מדות די"ג שהגילוי ע"י בעיקר הוא עילאה) במלך עילוי נעשה לשדה וההמשכה

עילאה מלך הוא (דבכללות מהשתלשלות במדבר40שלמעלה הנמצאים לישראל גם הוא (
לשדה41(שדה דלעו"ז) (שדה ממדבר ויוצאים שלהם פנימי הרצון מתגלה שעי"ז דלעו"ז)

הריחוק בתכלית תחלה שהיו דישראל התשובה ע"י כי המלך. פני את להקביל דקדושה
רק באלקות הוא החטא) בשעת (גם האמיתי שרצונם דישראל הפנימיות יותר עוד מתגלה

שתקפם הוא הצ"צ42שיצרם מושיע44עה"פ43[כפירוש ואין הנערה צעקה מצאה בשדה כי
שדה איש שעשו גרם שזה מזו, ויתירה דלעו"ז, בשדה היא (הנשמה) כשהנערה שגם לה,

עמה ושכב בה נפשה45החזיק במר צועקת והיא בקדושה, הוא דהנשמה הרצון אז גם הנה ,
ועי"ז הנערה, צעקה בה, מחזיק שדה איש שעשו זה ישועה`oiעל לה שנמשך לה, מושיע

שרשם (שמצד דישראל הפנימי רצון שגילוי וכיון מהשתלשלות]. שלמעלה אין מבחינת
א-ל". "ישר הוא דישראל

בראשית.32) ר"פ פירש"י
ואילך.33) קצט ע' לעיל גם ראה
בזה.34) פרטים כמה שם לעיל וראה
ח.35) ה, קהלת
שרה36) חיי (בהוספות) ביאוה"ז וראה שם. הראב"ע פירוש

דפירוש ואילך, סע"א המלךheytdקכט, שגם הוא בהכתוב
ופירותיו. מתבואותיו השפע לקבל שצריך נעבד לשדה

א.37) קכב, ח"א
אבל38) מלך. על ולא שדה על קאי שנעבד מפרש שם בזהר

גם זה לפירוש מקום יש מלך, על קאי נעבד פשוטו שלפי כיון

עילאה. מלך הוא שמלך להפירוש
ואילך.f"crוראה39) קעא ע' לעיל
נחמו40) בד"ה אבל ז"א. הוא עילאה שמלך שם בביאוה"ז

שמלך ואילך) רכג ס"ע שם ריח; ס"ע עת"ר (סה"מ עת"ר
מהשתלשלות. שלמעלה הכתר הוא עילאה

בשרשים41) הרד"ק (בשם סע"ב קמג, תולדות אוה"ת ראה
מדבר". והפירוש שדה נאמר "לפעמים ובמכלול)

ספ"ב.42) גירושין הל' רמב"ם
ואילך.43) א קמד, שם אוה"ת
כז.44) כב, תצא
כה.45) כב, שם
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העילוי לכן (מדבר), דלעו"ז בשדה תחלה שהיו דישראל התשובה ע"י הוא בהעצמות)
ע"י בעיקר הוא האדם את לעורר למטה והמשכתם ירידתם ע"י מדות בהי"ג שנעשה

הריחוק. בתכלית תחלה שהיו אלה את שמעוררים
(ÁÂ‰ÊÂלומר דיש אלול, ר"ת לי ודודי לדודי (בעיקר)46אני קאי אלול שבר"ת לי שודודי

[אף לדודי אני לאחרי לי ודודי שנאמר וזה שבאלול. דיגמה"ר הגילוי על
בפנימיות כי הוא, לדודי] דאני העבודה על כח הנתינת הוא שבאלול דיגמה"ר שהגילוי
(סעיף וכנ"ל מלמעלה), (גילוי לי מודודי למעלה הוא האדם) (עבודת לדודי אני הענינים,

עב לעורר בכדי היא דיגמה"ר בהגילוי שהכוונה ז) וסעיף עילויו נעשה ועי"ז האדם, ודת
בכדי למטה ירידתו ע"י מלמעלה בהגילוי שנעשה העילוי בזה. ענינים ושני ביגמה"ר.
בפועל. דהאדם תשובה התעוררות ע"י שנעשה והעילוי ז), סעיף (כנ"ל האדם את לעורר
בעבודת ובפרט האדם שבעבודת דלמעלה התענוג שמצד העילוי ענינים. שני – עצמו ובזה
שבישראל העצמי התענוג אח"כ מתגלה ועי"ז יפות, פנים בסבר כו' מקבל – התשובה
פנים – התשובה) ממצות גם דתומ"צ, מהשורש למעלה הוא הנשמות (דשורש עצמם
הוא ידה (שעל דהאדם התשובה שהתעוררות דכיון לומר, ויש ה). סעיף (כנ"ל שוחקות
שבאלול), דיגמה"ר (הגילוי לי דודודי הגילוי ע"י באה שוחקות) ופנים יפות דפנים הגילוי
דפנים להתענוג מתעלה לי דודודי הגילוי שגם הוא לי בודודי לדודי דאני הפעולה לכן,

שוחקות. ופנים יפות
È‰ÈÂועבודתינו מעשינו שע"י בקרוב47רצון, נזכה אלול, דחודש העבודה ע"י ובפרט ,

וכמבואר שוחקות, פנים דמראה הענין אמיתית יהי' שאז העתידה, לגאולה ממש
לע"ל48בכ"מ לצדיקים לעשות הקב"ה שעתיד הקניגיא שכל49בענין בגילוי שיראו ,

שחוק ימלא ואז ותענוג, שחוק שיהי' בכדי רק הוא הזה) (שבעולם ורע דטוב המלחמה
ממש.50פינו בקרוב – זה וכל ,

•

ואילך.46) רכח ס"ע לקמן ראה – בזה ביאור עוד
רפל"ז.47) תניא
לאדמו"ר48) תשובה שערי ואילך. סע"ד יו"ד, תולדות תו"ח

ד. כא, ח"א .cereהאמצעי
ג.49) פי"ג, ויק"ר
ב.50) קכו, תהלים
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מאידית תרגום

חודש‡. אלול, חודש מברכים בשבת בעמדנו
והתשובה שבו1החשבון החודש שחלפה, השנה של

כל במשך ההתנהגות על הנפש חשבון לעשות צריכים
העבודה; את ולשפר להשלים לתקן, מנת על השנה,
הזמן ה"ז – הבאה השנה לקראת ההכנה חודש וכמו"כ
הנפש, חשבון של נקודות במספר להתבונן המתאים
ללמוד שאפשר התורהֿהוראה ע"פ – ובמיוחד
בשבת תמיד אותה שקורין – ראה פ' השבוע, מפרשת
אלול), חודש ראש בשבת (או אלול חודש מברכים

ביניהם. שייכות שישנה מובן ובמילא
והסךֿ·. החשבון חודש להיותו – אלול בחודש

– הבאה לשנה ההכנה וחודש שעברה השנה של הכל
האדם עבודת כללות של והתכלית הכוונה משתקפת

השנה), כל (במשך קונו את לשמש
"אני – אלול של תיבות בראשי לדודי2כמרומז

לי" –3ודודי האדם דעבודת הכללי התוכן שזהו ,
עם ומאוחדת קשורה תהי' שלו (אני) שהמציאות

" שהוא וכפי (דודי), ידידותicecהקב"ה מלשון ,"
אהבה.4ואהבה של ועמוק קרוב קשר –

אופנים: בשני היא זו iceclוהתקשרות ip`–
עם עצמו את ומקשר שנמשך יהודי של ההתעוררות
ומצוות; בתורה עבודתו עלֿידי הקב"ה, אל) (אהבה

il icece.לבנ"י מהקב"ה אהבה) (מתוך ההמשכה –
הוא: אלול דחודש העבודה אופן – גופא ובזה
שבזה לי", "ודודי ולאח"ז לדודי", "אני שתחילה

העבודה. שלימות מתבטאת
עם הקב"ה של בקשר אופנים שני שישנם כידוע
מלמטה וההתעוררות מלמעלה ההמשכה (ובאופן בנ"י
פסוקים בשני מתבטאים שהם כפי – ה') לעבודת
זה חתונתו (יום ה"חתונה" על (דקאי השירים שבשיר

תורה בא5מתן שזה אחד, אופן ובנ"י): הקב"ה שבין (
"דודי – דלעילא) אתערותא (בדרך (והוא6מלמעלה לי

נפעל זה שענין שני, אופן לו"; ואני לאח"ז) ממשיך
אתערותא (בדרך שלמטה האדם התעוררות ע"י

"אני – ודודי2דלתתא) לאח"ז) ממשיך (וזה לדודי
לי".

עבודה – היא הכוונה envrתכלית gkaבאופן לא ,
אלא מלמעלה, התעוררות ע"י דכיסופא" "נהמא של
מתעורר למטה יהודי של (המציאות) שה"אני"
הוא הקב"ה עם שלו הקשר שאז להקב"ה, "לדודי",

ה"iniptבאופן ,ip`(מציאות) "ely,הוא במציאותו ,
האתערותא שגם פועל זה ולכן "דודי". עם קשורה
– דלתתא) האתערותא (ע"י לאח"ז שנמשכת דלעילא
פנימית ה"ה – לדודי") "אני וע"י (לאחרי לי" "ודודי
העבודה קודם שבאה דלעילא מאתערותא יותר ונעלית
היא ההמשכה כאשר כי לו"), ואני לי ("דודי דלמטה
יותר נעלה ממקום אמנם נמשכת היא לי", "דודי ע"י
בכך אך אליו), להגיע יכול "אני", שנברא, (ממה
חסד של באופן המשפיע, של "דודי", של הכח מודגש
בפנימיות; באדם שיחדור בהכרח לא במילא חנם,
מביא (וזה לדודי" ה"אני בא שלפנ"ז עי"ז משא"כ
בפנימיות, האדם מציאות עם קשור ה"ז לי") ל"ודודי
יותר נעלית אתעדל"ע אח"כ מביא שזה – מזו ויתירה

זו עבודה קודם מלמעלה שבאה ).7(מזו
שקודם למטה, בפשטות החתונה סדר [וע"ד
של (ההשפעה האשה את מקדש שהאיש הקידושין,
שבע החתן את מסובבת הכלה להמקבל), המשפיע
"אני – המקבל של והתעוררות העבודה פעמים,

לי"]. "ודודי את אח"כ שממשיך לדודי",
עבודת כללות בגלוי עומדת אלול שבחודש והיות

לדודיהאדם "אני של העבודה סדר אז לכן (כנ"ל),
כל ושלימות עיקר מתבטא בזה כי – לי" ודודי
עצמו בכח האדם עבודת ישנה שתחילה העבודה,

אלול את8בחודש (במילא) לאח"ז ממשיך וזה ,

עה"פ1) להאריז"ל ל"ת נוראים. ימים הל' מהרי"ל לקוטי ראה
אידיש סה"מ תקפא. ר"ס טואו"ח ימים. ירח גו' ובכתה יג) כא, (תצא

ועוד. .129 ,78 ,75 ע'
ג.2) ו, שה"ש
סתקפ"א3) לטואו"ח ב"ח פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם

שה"ש להאריז"ל הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער פע"ח והעבירו). (ד"ה
.67 הערה פב ע' ח"ב מלוקט בסה"מ נסמן – ועוד שם.

שם.4) ב"ח ראה

ב).5) (כו, תענית סוף משנה
ע'6) שה"ש תשצא). ע' (ריש פרשתנו אוה"ת וראה טז. ב, שה"ש

אני ד"ה עטר"ת. לדודי אני סד"ה בתחלתו. תרכ"ז לי דודי ד"ה תקמג.
ועוד. .177 ע' תש"ג השיחות ס' פ"א. ה'ש"ת לדודי

ע'7) חי"ט לקו"ש וראה ואילך. א כד, שה"ש א. ג, ויקרא לקו"ת
.690 ע' תשמ"ט השיחות ס' .14 ובהערה 159

בכח8) הוא לדודי) (אני אלול בחודש האתעדל"ת שגם ואף
כמשל אלול, בחודש מדה"ר י"ג דהתגלות לה שקדמה האתעדל"ע
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בחודש לי" "ודודי של למטה מלמעלה ההמשכה
ב"אלול" נכלל לי" ה"ודודי שגם עד (אע"פ9תשרי.

כיון זה), שלאחרי תשרי בחודש בא זה שבפועל
ית' לעצמותו עד שמגיעה לדודי", ד"אני שבעבודה
של ההמשכה גם ההמשכות, כל נמשכים (שממנו

לי" "ודודי של ההמשכה גם נכללת לי"), ז.א.10"ודודי ,
הקב"ה, עם יהודי של וההתאחדות החיבור שלימות
(ודודי למטה ומלמעלה לדודי) (אני למעלה מלמטה

יחד גם .11לי)
ראה:‚. לפ' אלול דחודש השייכות גם תובן עפ"ז

לי" ודודי לדודי ד"אני העבודה שלימות
עם יהודי של ("אני") המציאות בין (ההתאחדות

ראי'. "ראה", של באופן כשזה היא הקב"ה)
הכחות) (ושאר שמיעה לגבי ראי' של החידוש
ה"ז עיניו, במו מסויים דבר רואה מישהו שכאשר הוא,
אחר: בסגנון ההתאמתות. בתכלית אצלו מתאמת
שלא כך הנראה, הדבר עם כולו מתאחד הרואה האדם
את לשנות יכול לא אחד אף שינויים, שום בזה יתכן
זאת ראה הוא שכן שונה, היא שהמציאות ולומר דעתו
וכיו"ב, בשמיעה הדברים למצב ובניגוד בעצמו;
לא הדבר נאמן, ממקור דבר שומע כאשר שאפילו
שינויים לו שיהי' ויתכן כ"כ, אצלו ונתאחד נתאמת
כאשר או נוסף, הרהור לאחר או זמן, (כעבור בזה
הוא הדין שלכן וכיו"ב). שונה גירסא מאחר שומע
מצו לא כו' דחזיוהו "כיון כי דיין", נעשה עד ש"אין

זכותא" לי' .12חזו
בריש הפסוק פירוש בפרטיות גם מובן ומזה

" – היום":d`xפרשתנו לפניכם נותן אנכי

(אשר ותומ"צ שאלקות ליהודי, אומרת התורה
היום" לפניכם נותן של13"אנכי באופן אצלו צ"ל (

או שומע שהוא כדבר רק אי"ז באלקות, ראי' "ראה",
על נוסף כדבר להיות יכול (שזה הוא כך שאכן מאמין
זה אלא שינויים), בזה לחול שיכולים כך מציאותו,

שהוא דבר כמו בו ולהתאחד להתאמת ,d`exצריך
שייך ולא הדבר, באמיתיות לחלוטין בטוח שהוא

חלישות. לא ואפילו בזה, שינויים לו שיהי'
באלקות) ראי' של באופן היא (שעבודתו ועי"ז
– לי" ודודי לדודי ד"אני בהעבודה השלימות נפעלת
והקב"ה ("אני") האדם מציאות בין ההתאחדות
האדם), (מציאות ב"אני" חודרת ראי' כי ("דודי"),
האלקות אמיתית את רואה – "אני" – בעצמו שהוא
חודר תמיד לא ה"ז זה, אודות כששומע (משא"כ

שלו). ב"אני"
יותר:„. ובעומק

לזה שנוסף בכך, מתבטאת דראי' ההתאמתות
ראה בעצמו הוא (כי הרואה האדם אצל אמת שהדבר
בתכלית, אמת הוא – שרואה הדבר עצם הרי זאת),
את גם אלא הדבר, חיצוניות את רק רואה שאינו ז.א.

שבו. האמת כל פנימיותו,
לפניכם נותן אנכי ב"ראה שהכוונה לכך נוסף
בתומ"צ העבודה באלקות, ראי' שצ"ל היא היום"
גם כולל ה"ז – ראי' של באופן להיעשות צריכה
– שלו ההתאמתות – יהודי של ש"ראה" הפירוש,

להתבטאות לפניכםwec`צריכה נותן אנכי ב"(ראה)
שלו והתאמתות הראי' אחרים, בדברים ולא היום"
עניני כל ואילו ותומ"צ, דאלקות באמת דוקא צ"ל

כח נתינת זה הרי – ואילך) א לב, פרשתנו (לקו"ת בשדה המלך
(ראה דוקא החול בימי התחתון, מצד היא והעבודה התחתון, לעבודת
המשכת שלימות שגם אלא עוד, ולא .(6 הערה 1343 ע' ח"ד לקו"ש
וכמרומז לדודי", ד"אני העבודה ע"י דוקא הוא אלול בחודש יגמדה"ר
ראשית "שהוא א-ל, שם גילוי "אל", ר"ת הוא לדודי" ש"אני בזה גם

(לקו"ת וכללותן" ומקורן מדות הי"ג השיחותmyכל ס' ראה – ב) ,
ואילך. 690 ע' ח"ב תשמ"ט

דמלך המשל יומתק וכיו"ב,dcyaועפ"ז בשוק* מלך (ולא דוקא
הוא שדה כי החול), בימי יגמדה"ר המשכת על משל הוא זה שגם

(א לחם יצא ממנה ארץ האדם, חיות מקור ולחםמקום ה), כח, יוב
נעשה (שמהם החטים צמיחת והרי טו), קד, (תהלים יסעד אנוש לבב

ע"י הוא mc`dלחם) zcearשכח וכו', קצירה זריעה, חרישה, בשדה,
את שעובד האדם ע"י הוא זה דבר וגילוי באדמה, הקב"ה של הזריעה
בנמשל: וכמו"כ שבה. הזריעה כח את בארץ ומגלה ומוציא האדמה
עבודת ע"י נעשה אלול בחודש יגמדה"ר וגילוי המשכת שלימות

לדודי". "אני האדם,

(אלול)9) לי" ודודי לדודי ד"אני בס"ת יודי"ן שהד' בזה גם וכנרמז
הנסמן (ב"ח יוהכ"פ וכולל עד אלול מר"ח יום הארבעים כנגד הם
מר"ה – וכולם – ימים העשרה גם כולל שאלול דהיינו, ,(3 הע' לעיל

ליוהכ"פ.
שם.10) תשמ"ט השיחות ס' רסט. ע' ח"ג מלוקט סה"מ ראה
"להוי11) (ס"ד), כדכד ושמתי ד"ה פרשתנו בלקו"ת וכמבואר

מלמטה וההעלאה למטה מלמעלה דההמשכה החיבור וכדין", כדין
למעלה.
אף12) – מהעדים שומעים כשהדיינים משא"כ – א. כו, ר"ה

זכותא. לי' חזו – אמת אומרים שהעדים להם שברור
נותן13) ש"אנכי סע"ג), ושם, א. (יח, פרשתנו ריש לקו"ת ראה

של הראשון בדיבור אלקיך ה' אנכי בחי' גילוי על קאי היום" לפניכם
עשרת כל כולל אנכי שדיבור בכ"מ, המבואר וע"פ התורה. קבלת
קאי היום" לפניכם נותן ש"אנכי מובן, התומ"צ, כל הכוללות הדברות

התומ"צ. כל על

(*iwqxeac `weyn izewega t"q xdfa lynd c"r.
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ראי': של באופן באמת לא אצלו הם העולם
העולם שטבע באופן, הקב"ה ע"י נברא העולם
מלשון (טבע האמיתית מציאותו על מכסה (מצ"ע)

בארץ והסתר14טבעו העלם מלשון ועולם החיות15, – (
בעולם. דבר כל ומקיים מחי' שמהוה ה' הדבר אלקית,
העולם, גשמיות את רואה האדם בשר עיני טבע וע"פ
כיון – האמת אצלו ה"ז התבוננות) (מבלי ומצ"ע

אצלו. נתאמת וזה זאת, רואה שהוא
האדם יגיע עבודתו, שע"י היא הכוונה אבל

כדי עד היאi`x'להבנה, שהאמת "ראה", של באופן
נברא, כל ומקיים מחי' שמהווה הקב"ה אלקות, –

הרמב"ם אמת16ובלשון אלקים וה' האמת17: לבדו הוא ,
אומרת שהתורה והוא כאמתתו, אמת לאחר אין18ואין

כמותו. מלבד אמת מצוי שם אין כלומר מלבדו, עוד
שלו, ("ראה") שהראי' לדרגא, שמגיע עד
ב"אנכי דוקא היא – ראי' ע"י לו שיש ההתאמתות
היא (ותומ"צ) שאלקות רואה הוא היום", לפניכם נותן

dcigid zn`dשינויים בלא נצחי קיום לה ,19שיש
שקו"ט אצלו קיימת והנבראים להעולם בנוגע משא"כ

מציאות או עינים אחיזת (מצ"ע) היא [והוא20האם
מציאות אכן שהעולם מהתורה ראי' כמ"ש21צריך ,22

או הארץ"], ואת השמים את אלקים ברא "בראשית
בתור ואפילו עינים, אחיזת וחלק מציאות ממנו שחלק
הנבראים וכל העולם הרי – דמיוני) דבר (ולא מציאות
לפי מציאות בלה"ק, "כזב", של מציאות הם (מצ"ע)
וסו"ס ונפסדים הווים ענינם) (מצד שהם כיון שעה,

אלפי23יתבטלו שית (לאחרי חרוב של באופן שכולם ,
שבע לאחר שפוסקין המכזבין נהרות בדוגמת שנין),
מעשה בשעת אפילו לכנותם איֿאפשר במילא שנים,

חיים" הוא24"מים העולם אם אפילו – אופן ובכל .
תלוי' בזה שלא יודע יהודי שעה, לפי אמיתית מציאות
חיות (ועד"ז שלו וקיום החיות חיותו, וקיום מציאותו
חיים" "אלקים באלקות, תלוי' העולם) כל וקיום

חיים" – אתם עי"ז – אלקיכם בה' הדבקים ),25("ואתם
ימינו". ואורך "חיינו שהם ומצוות ובתורה

הוא העולם, על מביט יהודי כאשר אומרת: זאת
היא שהאמת – בו) שמתאמתת (ראי' "ראה" – רואה
ובמקום בנפעל. הפועל כח אלא) העולם, מציאות (לא
העולם (ואין עולם של מקומו ש"הוא איך רואה הוא –

וכידוע26מקומו)" אלקות, – הוא האמיתי שה"מקום" ,
אותיות של סךֿהכל הוא קפ"ו) (בגימטריא ש"מקום"

בכפל הוי' שהקב"ה27שם איך רואה הוא – ובכללות ;
במדת שמתייחד דהיינו וזמן במקום למטה גם "נמצא
וזהו והזמן המקום ונתהווה נמשך שממנה מלכותו

ב"ה]" באדנות הוי' [שילוב תתאה ועד"ז28יחודא .
איך רואה הוא – בעולם הנבראים לכל בנוגע
האלקי החיות היא דבר דכל מציאותו שאמיתית

אותו. שמחי'
הפועל בכח רק לא צ"ל ה"ראה" מזו: ויתירה
בהנבראים, שמתלבש מלכות) (בחי' ה' הדבר בנפעל,

"ראה שאנכי,`ikpאלא מי אנכי בחי' רואה הוא – "
ויכלתו בכחו לבדו "הוא אשר בהבריאה, העצמות כח
עילה שום בלי ממש המוחלט ואפס מאין יש לברוא

הזה" ליש קודמת אחרת .29וסיבה
גם זה שענין "ראה"fnxp[ולהוסיף, "ראה": בתיבת

ע"כ רומז שזה לומר, ויש רז. בגימטריא הכולל עם
דאלקות בדרגות גם צ"ל (באלקות) שהראי'
צריך וזה העצמות, לכח ועד מצ"ע, (רז) שמוסתרות

קטנתי14) ד"ה ואילך. שיד ע' שה"ש אוה"ת וראה ט. ב, איכה
ועוד. תרח"צ. בשלום פדה תרע"ח.

ד.15) לז, שלח לקו"ת
ה"ד.16) פ"א יסוה"ת הל'
יו"ד.17) יו"ד, ירמי'
לה.18) ד, ואתחנן
לד"ה19) הגהות תרנ"ו. שמחתכם וביום ד"ה ראה לקמן הבא בכל

תר"פ. גוים ראשית ד"ה פ"ב. מ"ב ומעין קונ' תרנ"ח. אליהו פתח
ועוד. פ"א. תש"ט המרחם כל ד"ה

ובכ"מ.20) תלב. ע' תרס"ו המשך קמט. ע' תרכ"ט סה"מ ראה
"שנים21) במשנה) – א סז, (סנהדרין התורה מדין הראי' וכידוע

(ראה פטור" עינים והאוחז חייב, מעשה העושה קישואים, לוקטים
ובכ"מ). שם. תרס"ו המשך שם. תרכ"ט סה"מ

א.22) א, בראשית
קיימים23) השמים שצבא בנבראים גם הנצחיות ענין שישנו דאף

שהם הפועל א"ס כח מצד שהוא במין קיימים הארץ וצבא באיש
מצד רק הוא יופסדו שלע"ל שזה ועד נצחי, באופן קיימים יהיו עצמם

קא ע' שם בתחילתו. להצ"צ החקירה ס' בארוכה (ראה הבורא רצון
תש"ז. תקעו ד"ה מחוץcereואילך. "הוא שבנבראים הא"ס כח הרי ,(

מו"נ וראה תרע"ג), תעשה צהר (ד"ה עמהם" מתייחד שאינו להם
הווים הם עכשיו שגם ועד נפסדים. הם עצמם ומצד יב: הקדמה

בעצם והםmzednונפסדים ניכר שאינו אלא ,mi`xpוכשיעלה חזקים,
אז הבורא, (ד"הxkezרצון קיומם זמן משך כל בהם שהי' ההפסידות

ע' ח"ה לקו"ש בכ"ז ראה – בתחילתו) תש"א לבדך הוי' הוא אתה
.21 ,19 הערה 98

(24427 ע' חט"ו ואילך. 92 ע' ח"ו לקו"ש וראה מ"ט. פ"ח פרה
ואילך.
ספל"ד.25) אדר"נ וראה ד. ד, ואתחנן
ט.26) פס"ח, ב"ר
ערה"כ27) שער פרדס ואילך). ב (פא, תמ"ב ב). (עא, תכ"ו תקו"ז

תא. ס"ע נ"ך תרעו. ע' בחוקותי באוה"ת הובא בערכו.
סע"א).28) (פב, פ"ז שעהיוה"א
ע"ב).29) ריש (קל, ס"כ אגה"ק
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"ראה". של באופן אור) בגימטריא (רז בגלוי להאיר
נותן אנכי "ראה הי' (שאז תורה במתן כמו ע"ד
וכסא המרכבה במעשה ראי' שהיתה היום") לפניכם

בחי' שבאלקות].fxהכבוד,
של שהראי' שעי"ז הפירוש אין גיסא: ולאידך

את שולל ה"ז – באלקות היא האדםze`ivnיהודי
הוא – אדרבה אלא בשר), בעיני (הנראים והעולם
האדם של האמיתית המציאות היא שאלקות איך רואה
והיהודי ו"לפניכם", "אני", של מציאות ישנה והעולם:
בא הנברא, יש שלו, שה"אני" איך רואה עבודתו ע"י

עמו מאוחד והוא האמיתי שישנם30מיש אומרת, זאת .
מרגיש היש אבל אין), (ולא יש הוא הדברים: שני
האמיתי, יש עם אחת מציאות באמת שהוא איך ורואה

מוחשית. בראי' אינו נעלם, שהוא
מציאות את שוללים לא להעולם, בנוגע ועד"ז
(כנ"ל), עולם שישנו אומרת התורה שכן העולם,
אלא הקב"ה), (שבראם בשר בעיני העולם את ורואים
כח – ועד בנפעל הפועל כח את בעולם שרואים
עם אחת מציאות הוא (דעולם) הנברא (שיש העצמות

האמיתי של31יש ביטוי הם העולם פרטי שכל ואיך ,(
ה'" מעשיך גדלו ה'"32"מה מעשיך רבו "כי33"מה :

אצבעותיך" מעשה שמיך על34אראה כשמביטים ,
("האנטֿארבעט") ה"מעשהֿידיים" את רואים השמים
התורה בשביל נבראו הנבראים וכל הקב"ה, של

ישראל הכוכבים,35ובשביל על מסתכלים – ולדוגמא ,
בני ל(מספר) דוגמא היא שמציאותם איך רואים
שמציאותה איך רואים – הלבנה על מסתכלים ישראל,
עתידים והם ללבנה, (ומונין) הדומין לבנ"י דוגמא היא

וכיו"ב. כמותה, להתחדש
של‰. בתיבות נרמז שזה כפי – יותר ובפרטיות

היום": לפניכם נותן אנכי "ראה הפסוק
"d`x,בלבד שמיעה לא דוקא, ראי' של באופן – "

בזו ומוציא בזו שמכניס באופן להיות ,36שיכולה
לגמרי נעשית אינה – אמיתית שמיעה ואפילו
שינויים, ויתכן האדם, עם והתאחדות בהתאמתות

כנ"ל.
"ikp`נוסף העצמות, כח שאנכי, מי אנכי – "

בהבריאה. שמלובשים מזה שלמטה באלקות להדרגות

"ozepונתינה ונתינתֿכח ההמשכה כך על ישנה – "
נותן יפה בעין הנותן וכל .37מ"אנכי",

"mkiptlסתים דלמעלה, (הפנימיות זה – "
נמשך38דקוב"ה רז) בחי' ,zeiniptaשל באופן דבנ"י,
התורה39"פנים קבלת בשעת כי עמכם, ה' דיבר בפנים

פנים בבחי' הוי' בחי' מישראל ואחד אחד לכל נמשך
ענין וזהו כו', פי'zlawשלהם אלקיך, ה' אנכי הדבור

עד כך כל בך ומתגלה מאיר הוי' שם בחי' שיהי'
שלך". אלקים אלקיך, להיות שמך על נקרא שיהא

"meid"לפניכם נותן אנכי ה"ראה מספיק לא – "
שנה, בכל מתןֿתורתנו ובזמן מתןֿתורה בשעת שהי'
צ"ל בזה הראי' אלא ושלשום, אתמול שהיתה ראי' או

"meidגם ולעולם נצחי הוא היום שנאמר מקום "כל ,"
חדשים.dfd"39היום בעיניך יהיו יום בכל ,
.Â,אלקות בראיית יהודי של בעבודתו שזה וכשם

שלו: הנפש בעבודת גם הוא כך
מאיר היהודי אצל כאשר היא, העבודה שלימות
היא מציאותו שאמיתית איך ראי') של באופן –) בגלוי
רק לא – עצמה ובהנשמה הגוף), (לא שבו הנשמה
אנכי בחי' אלא הנמוכות, הדרגות של הגילוי
בחי' עם אחד דבר (שהיא שבנפש יחידה שבנשמה,
מאירה שבנפש שהיחידה כך שלמעלה), (אנכי) יחיד
"אנכי של באופן שלו, והכחות הדרגות בכל בגלוי

שם`jiwlהוי' אותיות ד' של הגילוי נמשך מ"אנכי" ,"
"שיהי' "לפניכם", של באופן ישראל, כל בנפש הוי'
שיהא עד כך כל בך ומתגלה מאיר הוי' שם בחי'

שלך" אלקים אלקיך, להיות שמך על –39נקרא עד ,
האדם גוף בציור בגלוי מאירות הוי' שם אותיות שד'
אצבעות וחמש הוא"ו, כנגד גוף היו"ד, כנגד (הראש

אחרונה וה"א ראשונה הה"א כנגד והרגלים ),38הידים
איך (ראה) רואים – הגוף על מסתכלים שכאשר כך
וכל הוי'. שם של) אותיות (ד' של השתקפות שהוא

מחדש. יום בכל "היום", – זה
אנכי ד"ראה העבודה ישנה היהודי שבנפש ועי"ז
את לפעול שיוכל כח לו נותן ה"ז היום", לפניכם נותן
לגלות – עד בעולם, בחלקו גם אלקות דגילוי העבודה
עוד ש"אין כולו, העולם בכל דאלקות האמת את

ו"כל בראו40מלבדו", לא בעולמו הקב"ה שברא מה
ג.30) מג, בשלח לאדהאמ"צ הזהר ביאורי
(31.42 הערה 520 ע' תשמ"ח השיחות ס' ראה
ו.32) צב, תהלים
כד.33) קד, שם
ד.34) ח, שם
בראשית.35) ר"פ פרש"י

מט"ו.36) פ"ה אבות
וש"נ.37) א. נג, ב"ב
עטר"ת.38) ראה ד"ה ראה
פרשתנו.39) ריש לקו"ת
ספ"ו.40) אבות
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ועד" לעולם ימלוך "ה' לכבודו", העולם41אלא שבכל ,
ית', אחדותו בגלוי יראו אומות השבעים ובכל כולו,

'iedאחד ושמו .42אחד
לדודי ד"אני העבודה שלימות נפעלת זה ידי ועל
עם ("אני") היהודי של ההתאחדות – לי" ודודי

כנ"ל. ("דודי"), הקב"ה
.Ê'פ שאחרי הפרשיות, המשך גם יובן הנ"ל ע"פ

לך תתן ושוטרים "שופטים – שופטים לפ' באים ראה
שעריך": בכל

בתכלית ראי', של באופן יהודי של העבודה
להתבטאות צריכה – וההתאחדות ההתאמתות

והנהגתו והןlretaבעבודתו ישראל, לכלל בנוגע (הן
בעבודתו א' שבכל ושוטרים לשופטים בנוגע
את הפוסקים "דיינין השופטים, שמורים כפי הפרטית),

התורה43הדין" דלימוד הענין ,rcilאשר המעשה
מצותן אחר העם את "הרודין ו"שוטרים", יעשון,

בפועל43כו'" במעשה העבודה –44.
העבודה הקדמת לאחר באה זו שעבודה ועי"ז
הם ושוטרים" ה"שופטים הרי – ראי' של באופן
כדי וגבורה דין של באופן לא השלימות, בתכלית
שיהי' בכדי אם כי בלתיֿרצויים, ענינים למנוע

צדק" משפט העם את –45"ושפטו זה [ובכלל
חסד של באופן אלול], בחודש שעושים החשבוןֿצדק

גו' העדה "ושפטו עצם46העדה"elivdeורחמים, וע"י ,
כדבעי הם הענינים כל – שוטרים של המציאות
יתנהגו שהם למצב להגיע כלל צורך (אין מלכתחילה

וגבורה), דין של באופן
אברהם אצל שהי' כפי בניו`epiaוע"ד את "יצוה ,

צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת
העם47ומשפט" את ושפטו גו' ושוטרים "שופטים (ע"ד

עבודתו של ההקדמה לאחרי בא שזה צדק"), משפט

שם "ויקרא ראי'), של (באופן בעולם אלקות בגילוי
עולם" אֿל הוי' העולם"48בשם "אֿל רק ולא ,49–)

גו'"). אנכי ד"ראה העבודה ע"ד אלא
.Áבנוגע בפועל לימוד גם ישנו לעיל המדובר ע"פ

להביא כדי אלול בחודש שצ"ל המיוחדת לעבודה
ע"י במיוחד וזהו לי"; ודודי לדודי ה"אני את בפועל
מוסיפים אלול שבחודש ישראל וכמנהג התורה, לימוד

התורה לחמשה50בלימוד בהמשך בא שהוא לכך [נוסף
באב "דמוסיף51עשר יוסיף", דמוסיף ואילך ש"מכאן ,

חייו" על חיים יוסיף בתורה לעסוק הימים על ,52לילות
קודמות]: בהתוועדויות כמדובר

gke ote`dודודי לדודי ה"אני את פועל יהודי כיצד
ה"ז – היום" לפניכם נותן אנכי "ראה של באופן לי"

מת ש"ישראל כידוע התורה, לימוד ע"י קשראןבעיקר
בקוב"ה" ואורייתא אורייתא,53באורייתא שע"י היינו ,

שישראל איך מתגלה חד, כולא וקוב"ה אורייתא אשר
חד כולא :54וקוב"ה

תנאים שתי לכך דרושים תורה, לומד יהודי כאשר
ויש הנברא יש בין היחוד בענין הנ"ל הקצוות (שני
בשכלו, תורה שלומד האדם מציאות ישנה האמיתי):
ההקדמה לאחרי התורה לימוד בא – זה עם וביחד
– התורה לנותן הביטול ענין התורה, דברכת והכנה
(ולא התורה" "מקום אל הוא ממקומו מתעלה שהוא
שהוא ועי"ז האדם); למקום התורה את להוריד ח"ו

כו'" נפלא ב"יחוד התורה עם מאוחד אשר,55נעשה ,
וחכמתו והוא הקב"ה, של ורצונו חכמתו היא תורה
חד כולא וקוב"ה אורייתא חד, ורצונו הוא ,56חד,

אנכיiytpו"אנא (ר"ת יהבית" נעשה57כתבית הוא – (
ישראל – לי" ודודי לדודי "אני הקב"ה, עם מאוחד

חד. כולא אורייתא) (ע"י וקוב"ה
.Ëבחודש להוסיף ישראל מנהג הוא ועפ"ז עד"ז

יח.41) טו, בשלח
ט.42) יד, זכרי'
שופטים.43) ר"פ פרש"י
וש"נ.44) .661 ע' תשמ"ט השיחות ס' ראה
שופטים.45) ר"פ
כד-כה.46) לה, מסעי
יט.47) יח, וירא
לג.48) כא, שם
פקל"ג.49) ח"א תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה
ועוד.

לך"50) ושמתי לידו "אנה הוא באלול מהר"ת שא' וכידוע
ר"ה שער פע"ח עה"פ. להאריז"ל ושעה"פ ל"ת יד. כא, (משפטים
א). יו"ד, (מכות קולטין תורה שדברי התורה, (קו) על שקאי פ"א),

בשושנים", הרועה לי ודודי לדודי "אני עה"פ חז"ל וכדרשת
לקו"ת וראה א. קעד, זח"ב וש"נ. ב. ל, שבת (ראה בהלכות ששונים

ובכ"מ). ד. לג, פרשתנו
אחרונות לוחות לקבל להר משה עלה אלול שבר"ח ולהעיר

פמ"ו). מפרדר"א תקפא. ר"ס (טואו"ח
השנה51) ראש אלול ר"ת שהוא ארי', מזלו אב שחודש ולהעיר,

מחודש הוא אלו בימים להעבודה הכח כי – רבה הושענא יוהכ"פ
אריאל" והחריב ארי' במזל ארי' ש"עלה בזה הכוונה כי אב, מנחם

zpnהוא lr'ירמי (יל"ש כו'" אריאל ויבנה ארי' במזל ארי' ש"יבוא
אב. מנחם חודש בסוף תמיד הוא אלול מברכים שבת ולכן רנט), רמז

ובפרש"י.52) תענית סוף
א.53) עג, זח"ג ראה
פע"ו.54) ח"א תער"ב המשך ואילך. ד טז, שה"ש לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. א'תג ע' ח"ג
פ"ה.55) תניא
פ"ד-ה.56) שם
א.57) קה, שבת
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ובצדקה בגמילותֿחסדים באהבת58אלול – ובכלל ,
ישראל:

"אני צ"ל יהודי כל של הפרטית שבעבודה כשם
ראי' של באופן בגלוי שרואה ובאופן לי", ודודי לדודי
שלו הנשמה היא מציאותו ואמיתיות שפנימיות איך
שמבלי ישראל, לכלל בנוגע גם צ"ל כך – ואלקות
"כולן בנ"י כל הרי מחולקים", ש"הגופים ע"כ הבט
אחים ישראל כל נקראו ולכן לכולנה א' ואב מתאימות

אחד" בה' נפשם שורש מצד באמת59ממש שהם עד ,
אחד" "גוף כמו ממש, אחת זהב60מציאות "מנורת ,

נחלקת61כולה" שבפרטיות (אע"פ אחת מקשה ,
ונפשם טפל גופם שעושים ועי"ז קנים), לז' המנורה

מאוחדים כולם הרי הנפש שמצד – באים59עיקר –
כמוך" לרעך האהבה62ל"ואהבת רגש מצד רק לא ,63,

"חייך הרי (החיות) מציאותו לעצם בנוגע אבל
עצמו"64קודמין" אצל קרוב ו"אדם בלימוד65, [ועד"ז

לבנו אפילו קודם הוא – בעצם66התורה שגם אלא ,[
אחת מציאות הם בנ"י כל .67מציאותם

מתבטא ישראל) כל אחדות (מצד ישראל והאהבת
אלול בחודש ההוספה ע"י – בפועל בהנהגתו גם
אורחים, הכנסת ע"י השבת, ביום [כולל צדקה בנתינת

אנכי "ראה של באופן שהנתינהozepוכיו"ב], לפניכם",
או מעשר רק לא שנותן עי"ז שבנפשו, מאנכי באה

"כל אלא בעד68חומש, יתן לאיש .eytp"69אשר
.Èבנוגע בפועל הוראה ישנה לעיל מהאמור

חודש במשך לעשות אחד כל שעל צדק לחשבון
אלול:

לפום לעשות אחד כל שצריך צדק להחשבון נוסף
ומפ' מאלול כללית ההוראה ישנה – דילי' שיעורא
לדודי "אני של באופן צ"ל יהודי של שהעבודה ראה,
ומצוות, תורה מקיים שהוא לכך שנוסף לי", ודודי
של הכללית שהנקודה ולראות בהכרתו להחדיר עליו

אהבה; בחבלי הקב"ה עם קשור להיות היא ה' עבודת
לחכות צריך לא הוא לכך, להגיע בכדי – שכן וכיון
הכח לו יש אלא מלמעלה, התעוררות לו שתהי' עד
וזה להקב"ה, יתעורר עצמו מצד הוא לדודי", ל"אני

תשרי. בחודש לי" ה"ודודי את פועל
הכח לו שיש לדעת, גם עליו זה עם וביחד
מונח שאצלו – "ראה" של באופן אלקות עם להתקשר

הוא והעולם האמת, כל היא שאלקות אצלובפשטות
חדש כנ"ל70בבחי' אלקות, יראה גופא, שבעולם עד ,

בארוכה.
באופן עבודתו לפעול צריך יהודי שכל לזה ונוסף
נשיאינו רבותינו של ושליחות אחריות גם עליו יש זה,
עד מכריו, ולכל ביתו לבני זה כל את ולהסביר לעורר
אלול, חודש במשך בהם שיפגוש היהודים כל
נוספות בתיֿכנסיות לבקר הולכים כאשר – ובמיוחד

זה. חודש במשך יהודיות וקהילות
לעצמו, זאת להסביר – צ"ל בזה והתתחלה
שבנפש כשהיחידה ז.א. עצמו, את "פוגש" שכאשר
"להסביר" עליו נפשו, של החלקים שאר עם "נפגשת"
נותן אנכי ו"ראה לי", ודודי לדודי "אני שצ"ל להם,
ובכל הנפש כחות בכל יחידה גילוי היום", לפניכם

מציאותו.
זאת להסביר יכול הוא בעצמו, זאת שמבין ועי"ז
ההסבר ע"י גיסא: לאידך ועד"ז קלות. ביתר לאחרים

בזה. הבנה יותר אצלו גם ניתוסף לאחרים,
ע"י – כאמור זאת, פועלים בפועל ובמעשה
ברבים, תורה שיעורי – כולל התורה, בלימוד ההוספה
ישראל, ואהבת הצדקה ונתינת חסדים גמילות וכמו"כ

כנ"ל.
.‡È"ל"ראה כבר נזכה ותיכף שבהקדם רצון, ויהי

"מראין של באופן רק לא השלישי, המקדש בית את
ט,58) (אסתר לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ר"ת שאלול כידוע

כה, פרשתנו לקו"ת וראה אמרכל). ס' בשם הבושם ערוגת ספר כב.
ב.

פל"ב.59) תניא
להצ"צ60) סהמ"צ וראה שם. ובקה"ע ה"ד פ"ט נדרים ירושלמי

ישראל. אהבת מצות
ב.61) ד, זכרי'
יח.62) יט, קדושים
רבך63) ומורא רבך כמורא (שצ"ל לחברך הכבוד רגש ועד"ז

מי"ב). פ"ד אבות – שמים כמורא
א.64) סב, ב"מ
וש"נ.65) סע"ב. ט, סנהדרין
יו"ד66) טושו"ע ה"ד. פ"א ת"ת הל' רמב"ם ב. כט, קידושין

ששתיהן ש"אעפ"י (ושם, ה"ז פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ס"ב. סרמ"ה

שם). יו"ד לבוש וראה קודמת". שבנפשו מצוה – מ"ע
לאביו שקודם בלימודו) יותר ומשכיל (נבון ממולח לבנו ובנוגע
גם בנו שבלימוד מאחר "כי – לזה הטעם הרי (שם) התורה בלימוד
לאדה"ז ת"ת (הל' לעצמו" בלימוד כמו תורה של מצוה מקיים הוא

שם).
ד"רעך67) השלימות שולל אינו קודמין" ש"חייך שזה וי"ל

בשלימות ניתוסף התורה) דין (ע"פ קודמין" ש"חייך ע"י אלא כמוך",
שע"י גיסא, לאידך מובן וכן חד). ישראל שכל (מכיון כמוך" ד"רעך
וע"י חד, ישראל כל כי בהאוהב, כלום חסר לא כמוך" לרעך "ואהבת

ועצ"ע. אצלו. גם ניתוסף ב"רעך" הוספה
ד.68) ב, איוב
סוס"י.69) אגה"ק ספ"ג. אגה"ת ראה
בהתחדשות.70) ועולמות בפשיטות אלקות החסידות: ובלשון
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מרחוק" דלעתיד המקדש בשבת71לכאו"א שהי' כפי
המקדש ראיית אם כי ראי'aexwnחזון, ממש, ובקרוב ,

רואים – ובפשטות הנפש, כחות עשר בכל שחודרת
הר על טפחים, מעשרה למטה השלישי ביהמ"ק את
ועוד הקודש, בארץ הקודש, עיר בירושלים הקודש,

ממש. ומיד תיכף – ועיקר
על חז"ל של הסימנים כל התקיימו שכבר ובפרט
שבילקוט הסימן כולל הגאולה, וזמן הגלות זמן סוף

שנה72שמעוני יצחק "א"ר לאחרונה): (שנתפרסם
מתגרין העולם אומות מלכי כל בו נגלה המשיח שמלך
ערבי מלך והולך ערבי במלך מתגרה פרס מלך בזה, זה
מתרעשין העולם אומות וכל כו', מהם עצה ליטול
צירים אותם ויאחוז פניהם על ונופלים ומתבהלים
ואומר ומתבהלים מתרעשים וישראל יולדה, כצירי
אל בני להם ואומר ונלך, נבוא להיכן ונלך נבוא להיכן
בשבילכם, אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל תתיראו

גאולתכם, זמן הגיע תיראו אל מתיראים אתם מה מפני
גאולה כי אחרונה גאולה ראשונה כגאולה ולא
גאולה אבל מלכיות ושעבוד צער לכם הי' ראשונה
[ואח"כ אחרי'. מלכיות ושעבוד צער לכם אין אחרונה
המשיח שמלך בשעה רבותינו שנו בילקוט:] ממשיך
להם משמיע והוא המקדש בית גג על עומד בא

גאולתכם". זמן הגיע ענוים ואומר לישראל
כי להבהל, ממה אין שמלכתחילה לנו, תהי' כן
הבטחה), מלשון (גם תיראו ש"אל ההבטחה ישנה כבר

גאולתכם", זמן הגיע
בפועל יבוא כבר צדקנו שמשיח לנו, תהי' וכן
וישמיע, ויכריז המקדש בית בנין גג על יעמוד וכבר

הגיע! כבר שמשיח
רצון. יהי כן אמן

•

א'צג71) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת – מברדיטשוב רלוי"צ כתורת
(בשוה"ג).

תצט.72) רמז ישעי'
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הקודש ללשון מתורגם
הפסוק‡. כאשר1על גבולך את אלוקיך ה' ירחיב "כי

בשר לאכל נפשך תאוה כי בשר אכלה ואמרת לך דבר
הגמרא אומרת הכתוב2וגו'", בא לא אומר, ישמעאל "ר'

בשר להם נאסר שבתחילה תאוה, בשר להם להתיר אלא
גם כך תאוה". בשר להם הותר לארץ משנכנסו תאוה,

התורה על בפירושו רש"י להם1מביא נאסר במדבר "אבל :
חולין". בשר

אבל ישמעאל, ר' לדעת רק הוא הפסוק על זה פירוש
שסובר עקיבא, כר' הוא לא3הדין ישראל לארץ שבבואם ,

היה במדבר גם שכן בשר, לאכילת בנוגע היתר כל נוסף
עקיבא ר' לדעת אדרבה, - תאוה בשר לאכול מותר
להן הותר "שבתחילה איסור: נוסף ישראל לארץ בכניסתם
לדעת נחירה". בשר להן נאסר לארץ משנכנסו נחירה, בשר

פירוש עקיבא הוא4רבי בשר", תאכל גו' ירחיב "כי הפסוק
לאכול להתאוות שלא ארץ", "דרך ללמד בא שהכתוב
מביא זו דרשה גם ועושר". ידים רחבת "מתוך אלא בשר,

התורה על בפירושו .5רש"י
ישמעאל, ר' דרשת את רש"י מביא מדוע לתמוה אין
כמותו, הלכה שאין אף חולין", בשר להם נאסר ש"במדבר

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו פוסק6שכן שאינו ורש"י, -
מפרש מטעם7אלא כאן בחר התנ"ך, על בפירושו ובפרט

מביא כיצד מובן, אינו אך ישמעאל. רבי בדרשת מסויים
ר' של והן ישמעאל ר' של הן הדרשות, שתי את רש"י

efעקיבא, xg` efaלכאורה שהם אף ,miyexitעל מנוגדים
כפשוטה, גבולים הרחבת פירושו ירחיב" "כי אם הפסוק:
אפשר כיצד - ישמעאל ר' כדרשת - ישראל לארץ הכניסה
לארץ בחוצה גם בשר לאכול שאפשר בזמן, בו מזה ללמוד
היא הכתוב כוונת ואם ידים". רחבת "מתוך רק) (אבל
היא ידים הרחבת אם בין הבדל אין הרי ידים, לרחבת
ישנה רק אם - אחר במקום או ישראל, בארץ במדבר,
בשר לאכול מותר להיות צריך היה ועושר", ידים "רחבת
רק הותר תאוה שבשר ישמעאל ר' כדעת שלא תאוה,

לארץ .8בכניסה

משמע - יחדיו הפירושים שני את מביא שרש"י מכך
הפירושים שני - כן על יתר או בסתירה, אינן שבפנימיות

לארץ ש"משנכנסו ישמעאל ר' דעת הם. אחד xzedענין

לארץ ש"משנכנסו עקיבא ר' ודעת תאוה", בשר xq`pלהם

שוה הדעות בשתי הסברה נקודת נחירה", בשר הם9להן .
ר' שלדעת יוצא, לפיהם הסברה, בפרטי רק חלוקים
ולפי היתר, לידי הביאה ישראל לארץ הכניסה ישמעאל
שתי נובעות במקורן, אבל לאיסור, - עקיבא ר' דעת
כר' שההלכה ואף הנקודה. מאותה וההלכות הסברות
משום ישמעאל, ר' דעת את רש"י כאן מביא עקיבא,
הרי כך (שמשום עתה לעבודתנו בנוגע מהפסוק שההוראה
בכל ללמוד הישנה התקנה את אדמו"ר מו"ח כ"ק פרסם
יום בכל שכן רש"י, פירוש עם החומש פרשת את יום
ללמוד שיש בפועל בעבודה הוראה עם "לחיות" צריכים

ישמעאל. ר' כדעת היא זו) מפרשה
פעמים·. מספר כבר מדבר10דובר בין ההבדל על

מעניני מופשטים ישראל בני היו שבמדבר ישראל, לארץ
העבודה אצלם החלה ישראל לארץ ובבואם העולם,
בכל התבטא זה והבדל נושבת". "ארץ מהעולם לעשות
מקומות. בכמה שמבואר כפי ובית, לבוש במזון, צרכיהם
מן, היה במדבר המזון בשר: אכילת - לעניננו בנוגע
אף הזה. עולם מתענוגי נעלה שהוא דבר השמים, מן לחם
באופן זה היה לא הטעמים, כל את במן לחוש שיכלו

רואה"מגושם, ה"עין את היה לא הרי במן המביאה11שכן ,
חומד" "הלב מאכל12לידי המיני את ראו שלא משום -

לידי המן הביא לא כך שמשום עד - בטעמם שחשו
הארץ). מן בלחם (כמו שביעה

שם היה לא העולם, מן מובדלים במדבר, בהיותם
רק אבל בשר, שם שייך היה אמנם תאוה. לבשר מקום
ישראל, לארץ בכניסתם רק תאוה. בשר ולא קדשים בשר
מברר שכל וכיון - הבירורים עבודת של סדר החל שם
- לברר צריך הוא אותו הדבר בלבושי להתלבש צריך

תאוה בשר אכילת גם אפשר13היתה אי בלעדיה שכן ,

כ.1) יב, דברים
ב.2) טז, חולין
הי''ז.3) שחיטה מהל' פ''ד רמב''ם א. יז, חולין
שם.4) חולין תאוה בשר ד''ה פירש''י ראה
א.5) פד, מחולין והוא כ. יב, דברים
ב.6) ו, גיטין ב. יג, עירובין
וש''נ.7) ס''ב רש''י כללי מלאכי יד
שם.8) ברא''ם הקשה וכן

קבלו9) שניהם ושמאי שהלל הדוגמא בכ''מ המובא וע''ד ב. ו, זח''ג ראה
כו'. אח''כ נחלקו ובכ''ז הסברות אותן ואבטליון משמעי'

ואילך.10) 24 ע' [המתורגם] ח"ד לקו''ש בארוכה ראה
עקב.11) פ' [המתורגם] ח"ד לקו''ש וראה ב. עד, יומא
לט.12) טו, במדבר רש''י
להיות13) הוכרחה נושבת'', ד''ארץ מציאות להיות שתוכל בכדי - וגם

כליא דעבירה) (ליצרא נקטלי' ב): סט, (יומא מרז''ל וע''ד התאוה. מציאות
עלמא.
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מזון של הבירור להיותdfשיהיה צריכה הבירור ועבודת ,
בשר אכילת -dfדרכיך "בכל של לאופן עד שמים לשם

.14דעהו"
לבלתי חזק "רק הפסוקים: בהמשך שאומר מה גם וזהו
אכילת כוללת הבירורים שעבודת אף כלומר, - הדם" אכול
אבל טבע, פי על המוכרח לפי רק היא הרי תאוה, בשר

בכך (דם) להוט להיות צריכה15אסור יהודי של להיטותו .
על הדם זריקת ענין שזהו בקדושה, רק אבלgafndלהיות ;

בדברים היא אם (גם בקדושה אינה כשההתלהבות
שמשתמש ואפילו `elהמותרים, mixacaעד שמים לשם

אינה שההתלהבות מאחר אבל דעהו, דרכיך בכל -edrca

הארץ "על זה: דם כלפי התורה אומרת היתר), בדבר רק
ליהודי. שייכות שום לו שתהיה אסור תשפכנו",

לבני‚. תאוה בשר שהיתר איפוא, נמצא הנ"ל פי על
אבל עבורם; ירידה היה ישראל, לארץ בבואם ישראל
זה ידי על דוקא שכן יתרון גם בזה יש דבר, של לאמיתו

כאמור יותר. נעלית עליה לידי לבוא על10אפשר דוקא כי ,
נעלה"; ה"עלה את להשיג יכולים היו לארץ כניסתם ידי
במדבר, שהיו מכמו יותר למעלה שנתעלו זה ידי על ועוד:
בעבודת גם לעסוק עצמם להוריד יכלו זה עילוי מצד

.efבירורים
בהיותם תאוה: בשר לאכילת בנוגע גם הוא כך
כל למטה לרדת בכחם היה לא נעלה", "עלה לפני במדבר,
ישמעאל ר' סובר לכן ולבררו. תאוה לבשר עד כך
יכלו שלא משום תאוה", בשר להם "נאסר שבמדבר

את16לבררו אלוקיך ה' ירחיב "כי לארץ, בכניסתם רק .
את קיבלו ישראל כשבני ועושר", ידים "רחבת גבולך",
גם התבטא שזה עד - הרוחניים בכוחות ההרחבה
אז - כפשוטם ישראל ארץ גבולי של בהרחבה בגשמיות,

תאוה. בשר גם לברר הכח את קיבלו
בזה: הביאור

אלו כוחות יכולים היו הנשמה, בכוחות ההרחבה מצד
התאוה - ביותר התחתונה למדריגה עד ולרדת להתפשט
האלוקית. הנשמה עם אותה גם ולחבר - בשר לאכילת
מהנשמה. בפנימיות, נובעת, לבשר, הגוף תאות כלומר,

שבבשר האלקי הניצוץ את לברר של17המתאוה והחיבור ;

ועל הגוף, בתאוות יורגשו הנשמה שכוחות יחדיו, שניהם
על לארץ בכניסתם נעשה הגוף, תאוות את להעלות זה ידי
אומר: שהפסוק מה וזהו הנשמה. בכוחות ההרחבה ידי

בשר אכלה זהik"ואמרת - בשר" לאכול נפשך תאוה
שרוצה`zxn`edlkש" אומר (הגוף) שהאוכל בשר",

זה הרי בשר, "תאוהikלאכול ,jytpשנפשך משום ,"
הבשר. את ולברר לאכול מתאוה (האלוקית)

של„. העבודה החלה לארץ שבכניסתם האמור, לאור
נמצא, גשמיים, בדברים ולעסוק לרדת נושבת", "ארץ

רק להתווסף צריך היה ישראל הדבריםxzidaשבארץ
מו אינה כן אם שהלכההגשמיים. עקיבא, ר' דעת בנת

כל ישראל בארץ נוסף שלא בלבד זו שלא כנ"ל, כמותו
אלא במדבר), אף תאוה בשר נאסר לא לדעתו (כי היתר
להם נאסר לארץ ש"משנכנסו איסור, שם נוסף עוד אדרבה,

נחירה"? בשר
בזה: הביאור

היה שלא במן ישראל בני עצמם כלכלו שבמדבר אף
הגמרא אומרת זה כל עם פסולת, הפסוק18בו "ויתד19על

אצל מזון קונים היו ישראל שבני אזנך", על לך תהיה
במדבר, מדריגתם שלגבי ומובן העולם. אומות סוחרי
ביותר. גדולה ירידה זו היתה מהעולם, מופשטים בהיותם
שלא לירידה, נחשב זאת בכל אך נאסר, לא שהדבר אף
להיות ראוי שהיה כפי ובפרט בכלל, הראוי סדר כפי היה

דיעה דור המדבר, דור את20אצל נוטלים שאין זה מצד רק .
לחם לקנות ברירה להם ניתנה ישראל, בני אצל הבחירה

ממנו. ניזון ולהיות פסולת, בו שיש לחם הארץ, מן
שמזונם ואנשים דעה בדור שמדובר מאחר זאת בכל
בכל הרי מפסולת, נקיים היו הכבוד) (ענני וביתם לבושם
הזדככות היתה ירידה, של בענינים אפילו מעשיהם,

מסויימת.
לבני מותר היה במדבר שגם עקיבא ר' אומר ולכן
ניזון להיות הוא הראוי שהסדר (אף תאוה בשר ישראל
ישראל מזכה עקיבא, ר' שכן השמים), מן לחם ,21מהמן,

כאשר גם ומתבטאת קיימת יהודי של שהזדככותו סובר,
במצב כשהוא ואפילו תאוה, בשר ואוכל ממדרגתו יורד

(14.161 ע' [המתורגם] ח''ג לקו''ש ראה
חומרית15) בתאוה אינה הבירורים, עבודת בשביל בתאוה הצורך כי

וקישור חיבור בשביל טבעי, (ורצון) תאוה אם, כי נפשו), תאות (למלאות
שהי' ואשה, איש ביחוד התאוה ובדוגמת - האכילה. ע"י שנעשה בגוף הנפש
הדבקים ואתם (ד"ה בנים העמדת בשביל רק שהיתה החטא, קודם אדה"ר אצל
במדבר היותם לגבי היא ירידה זו, תאוה גם ומ''מ רכב). ע' תרפ''ו סה''מ -
טבעית, בתאוה גשמיים ואם מאב המשיח בביאת שיולדו הגופים דוגמת -

פ''ה). (שם לזיכוך שיצטרכו

ד).16) (לא, במדבר לקו''ת עייג''כ
תשי''ד.17) לגני באתי בד''ה בארוכה נתבאר
ב.18) עה, יומא
יד.19) כג, דברים
ואין20) ב. לז, שלח לקו''ת ו. חוקת תנחומא ג. יט, במדב''ר ב. סב, זח''ב

(יבמות מאד נשערה וסביביו דוקא כי - ב) (קי, בסנה' רע''ק מדעת סתירה לזה
ב). קכא,
ב).21) קי, (סנה' שבקי' ד''ה רש''י



d`x zegiyÎihewl k

- נעשה (שכן מסויים בירור פועל גם הוא ירידה, של
האדם). של כבשרו ובשר דם - בהיתר

העבודה בסדר אז נקבעה לא בשר שאכילת מאחר אלא
אז היה תורה פי על הקבוע הסדר במדבר, ישראל בני של
בשר באכילת לרדת בחר שהוא מי אם ורק - מן, אכילת
הוצרך לא לכן - בבשר גם בירור קצת פעל הרי תאוה,
משום הוא שחיטה שצריך הטעם לשחיטה. הבשר
החיים מבעלי צער למנוע כדי - נועם" דרכי .22ש"דרכיה

תאוה, בשר לאכול התורה דרך היה לא שם במדבר, אבל
נועם בדרכי צורך קבעו לא הרגיל, מדרך יוצא אם כי
עושים שאין שכיחא דלא מילתא בדוגמת - שבשחיטה

וגזירות גדרים נחירה".23בגללו בשר להם "הותר ולכן ,
נחירה":‰. בשר להם "הותר במדבר מדוע נוסף טעם

הגמרא אומרת שחיטה ומשך",24על אלא ושחט "אין
דבר למשוך משמעותה משיכה משיכה. ענינה ששחיטה
(משיכה) השחיטה מבטאת וזאת למקום, ממקום
"טורי הרבים, מרשות ולהעביר להמשיך ברוחניות;
של יחידו היחיד, לרשות הקליפות) (עולם דפרודא"

אכילת25עולם ידי על יכלו במדבר שגם שסובר, עקיבא ור' .
כוח שם היה שלא מודה מסויים, בירור לפעול בשר
תאוה הבשר את להעביר "ומשך", של מוחלט לבירור
של שייכות - שהיתה כפי (ובפרט עולם של יחידו לרשות
היה לא ולכן במדבר), בגלוי - "עולם" עם "יחיד"

נחירה. בשר להם הותר - אלא "ושחט"
הרמב"ם דברי את גם לבאר אפשר זה פי ,26(על

היה הותר`xeqשבמדבר נחירה בשר ורק שחיטה, בשר
הרבים מרשות משיכה הוא השחיטה שענין מאחר - להן
ובדוקא, היתה, במדבר גם ולכן (קדושה). היחיד לרשות
יכלו לא (חולין) תאוה שבבשר אלא - (משיכה) שחיטה
בדוגמת אז תאוה בשר שחיטת היתה כן ואם - זאת לפעול
איסור ענין ישנו הרי שבזה בעזרה, חולין ושוחט מכניס

התורה) .27מן
הנשמה, כוחות כשהורחבו לארץ, בכניסתם ודוקא

אז בשרxcqונעשה של לבירור עד הבירורים, עבודת של
כבר נדרשת מאז כי נחירה, בשר להם נאסרה - תאוה
שיהודי דבר שבכל הוא, העבודה וסדר השחיטה, עבודת
איך אצלו יורגש תאוה, בשר אכילת גם זה ובכלל עושה,

עולם. של יחידו לרשות שייך שהוא

.Âישמעאל ר' דעת הדעות, שתי נובעים לעיל, כאמור
שבכניסתם סוברים שניהם נקודה. מאותה עקיבא, ר' ודעת

שד הרוחניים, בענינים הרחבה נעשתה בגלללארץ וקא
מחלוקתם תאוה. בשר של הבירור להיות יכול זו הרחבה
ההרחבה, לפני שבמדבר, סובר ישמעאל שר' בכך, רק היא
ש"נאסר אומר, ולכן בזה, בירור כלל להיות יכול היה לא
ר' כו'". להם הותר לארץ משנכנסו תאוה, בשר להם
בירור לפעול יכלו ההרחבה לפני שגם סובר, עקיבא
לכן ההרחבה. שלאחר לבירור, בדומה לא אבל מסויים,
מתבטא ישראל לארץ מדבר בין שההבדל עקיבא, ר' אומר
בשחיטה, איסור) שהיה (או צורך היה לא שבמדבר בכך,

כנ"ל. בשחיטה, מחוייבים היו ישראל ובארץ
גם כי הדרשות, שתי את רש"י מביא מדוע מיושב בכך
גבולי הרחבת משמעו ירחיב" ש"כי ישמעאל, ר' לדעת
דרך תורה "לימדה - הוא הדבר פנימיות הרי ישראל, ארץ
ועושר", ידים רחבת "מתוך רק תהיה בשר שאכילת ארץ",

בנוגע להלכה זה הרי שלפיו רקllklאלא (לא ישראל
שלא עד במדבר שבהיותם פרטי), איש של ידים רחבת

" להרחבה, ישראל כלל תאוה".xq`pהגיע בשר להם
.Êישמעאל ר' כדעת רש"י מפרש לעיל, כאמור

כן, אינה שההלכה אף תאוה", בשר להם נאסר ש"במדבר
העבודה שסדר ר'dzrמשום לדעת שהוא כפי באופן הוא

ישמעאל.
ברוחניות קיימים ישראל וארץ מדבר של הענינים שני
יכול אינו עדיין היום בתחילת יום: מידי אדם כל בעבודת
הבאה ההרחבה לאחר ורק (מדבר). העולם בעניני לעסוק
(א"י), התפלה שאחר התורה ולימוד התפלה עבודת ידי על
את לעשות הוא יכול לצרכיו", המדרש "מבית - אז רק

לאלקות כלים העולם .10עניני
בעבודה משמעותו תאוה". בשר להם נאסר "במדבר
ולצמאו לרעבו לאכול אסור התפלה שלפני רוחנית,

בזה28(תאוה) וכיוצא רפואה לצורך אם כי לאחר29, דוקא .
עבודת לשם תאוה, בשר מותר אז לארץ, בכניסתם התפלה,
ללא שיהיה הדם". אכול "לבלתי - בתנאי אבל הבירורים,

כו'. להיטות
הוא שכך משום ישמעאל, ר' דעת את רש"י מביא ולכן

עתה העבודה בשר30סדר אסור התפלה, קודם שב"מדבר", ,
תאוה.

תנא.22) מצוה חינוך פכ''ו. ח''ג מו''נ
קעב-ג.23) מ, כללים (ח"ג) בשד''ח שנסמנו במקומות ראה
ב.24) ל, חולין
א.25) לז, דרמ''צ ד. טז, עקב לקו''ת
הי"ז.26) פ"ד, שחיטה הל'

שם.27) ובנ"כ רפ"ב שחיטה הל' רמב"ם ראה
(28.15 הערה לעיל ראה
שבט.29) י' יום" "היום גם וראה ח. פט, סי' אדה"ז שו"ע
דעה.30) בדור משא"כ



d`x zegiyÎihewl`k

עבורנו הוראה ללמוד אפשר מקום zellkaמכל

ידים רחבת ירחיב, (שכי עקיבא ר' מדעת גם העבודה
יותר רבים בירורים להיות צריך בשר; תאכל - ועושר
להיות צריך יהודי ההרחבה): לפני שהיה מה לגבי וחדשים
בקדושה הרחבה אצלו שתעשה צריך יום מידי מהלך,
יום מידי אצלו להתווסף צריך לכן וכו'. בירורים ותוספת
יכול היה לא שאתמול כאלו בענינים ומשך" - ה"ושחט
לרשות הרבים מרשות להמשיכם עליו והיום בהם, לפעול

עולם. של יחידו היחיד,

חודש כל שבוע, כל שכן ומכל יום, כל להיות צריך כך
יותר נעלה אופן להתחיל צריך שנה מדי שנה, כל ובפרט
העבודה השנה, לראש ההכנה מהוה אלול חודש בעבודה.
שהיה מכפי לגמרי אחר באופן להיות צריכה זה בחודש
וחתימה לכתיבה זוכים זה ידי שעל הקודמים, בחודשים

ומתוקה. טובה לשנה טובה
(h"iyz d`x t"y zgiyn)

•
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מנחםֿאב כ"א ראשון יום
אגרתז

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - ''eced'' iptly dltzd xcqa mixne` dl`

aeh dn ,epl ixy` - mixne` ep` ,l`xyi ipae d''awd ly xywle

.epzyexi dti dne (miniiqne) eplxeb `ed mirp dne ,epwlg `ed

''lxeb''e ''wlg'' miiehiad

zelbzdl miqgiizn

enke ,icedil ziwl`d

aezky1:é÷ìç úðî 'ä"§¨¤§¦
."'Bâå éñBëåokn xg`le)2 §¦§

(:aezkéì eìôð íéìáç"£¨¦¨§¦
."'Bâålxeba miwlg -3eltp §

miiqn `edy itk) 'ek il

miwlgdy ,''minirpa''

,il minirp ,lxeba il eltpy

xn` ixd `ed ok iptl ,oky

,dz` ,''ilxeb jinez dz`''

didiy ,ilxeb jnez ,d''awd

mi`veny ixd .(aehd wlgd

,lxeb lr ''wlg'' oeyld ep`

dxi`nd zewl`d lr

.icedi ly eznypaïéáäì§¨¦
ì"eðìøBâ"å "eð÷ìç" ïBL- §¤§¥§¨¥

,zewl`d z`xwp recn

,icedi ly dnypa dxi`nd

,''lxeb''e ''wlg'' mya

eli`e ,ipyl dey cg` wlgy zeidl dleki ''wlg'' ly ezernyn

rawp lxeb it lr wxe ,llkd on `vei `edy wlg ernyn ''lxeb''

,lxeba dkefy inl didi df wlgyéøöì áèéä øàáì CøeâMä ïBL4 ¨¦§¨¥¥¥¨©¨
,"ìàøNé éäìàa ÷ìç Bì ïéà" :äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîa§©£©©¥¦§¨¦§¨¨¥¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥

iL àì äøBàëìc íâä ékì C,Cøaúé úe÷ìàa ììk "÷ìç" ïBL ¦£©§¦§¨Ÿ©¨§¥¤§¨¨¡Ÿ¦§¨¥
.íBìLå ñç íé÷ìçì ÷lçúî BðéàLheyt ixd `ed d''awd - ¤¥¦§©¥©£¨¦©§¨

jiiy `ly ixd - miwlgn jtid `id zehiyte ,zehiytd zilkza

iehiaa l''f epinkg miynzyn z`f lkae ,''wlg'' oeyld zewl`a

ly oipr `id zewl`y zexnly ,oiadl epilr o`kn ,zewl`a ''wlg''

zkiiy - l`xyi zenypl zcxeie dxi`nd zewl`a j` ,zehiyt

`id ,oky ,''wlg'' oeyldzcxeiitk ,miwlg ly zelbzdaxiaqiy

.oldl,ïéðòä Cà,`ed -á÷òéa áeúkL Bîk5ìà Bì àø÷iå" : ©¨¦§¨§¤¨§©£Ÿ©¦§¨¥
Leøt ,"ìàøNé éäìàmixac dnk weqta mpyi zehyta ,oky - ¡Ÿ¥¦§¨¥¥

,''awri'' mya ef dyxta miynzyn ,df weqtl cr (` :mipaen `l

(iwl` lÎ`)'' xn`p o`k eli`el`xyidnl zekiiyd `id dn (a ."

iwl` lÎ`'' oipra yecigd dn (b .''gafn my avie'' df iptl aezky

:`ed weqta ''yexit''dy ,owfd epax xiaqn jk lr .''l`xyiäpä ék¦¦¥

,àeä ïk BîLk àeä-Ceøa-LBãwä úîàa,''yecw'' `edy ,`ed - ¤¡¤©¨¨¦§¥
dlbzne jynp `ed - ''`ed jexa'' `ed ,mlerdn mnexne lcaen

xzqp ,''`ed'' df iptl didy dny ,(zelbzde dkynd oeyln dkxa)

:owfd epax oeylae ,zelbzde dkynda cxi ,mlrpeeäéàc óà ék¦©§¦
íéðBéìò ïéîìò ìk àlîî§©¥¨¨§¦¤§¦

íéðBzçúå`edy zexnl - §©§¦
,zenlerd lk `lnn

,mipezgzde mipeilrdíeøî¥
úBìònä,zebixcnde -ãò ©©£©

Bælä õøàì úçzî¦©©¨¨¤©¨
,úéøîçäd''awd `lnn - ©¨§¦

mewn lka `vnpe mlek z`

dpeekd oi` o`k oky ,deeya

itk ''oinlr lk `lnn''a

xywda llk jxca xaqeny

zewl`a dbixcnl

mler lka znvnevnd

ezlrnl m`zda

`l` ,ezbixcnleo`k

d''awdy dnl `id dpeekd

lka `vnpe `lnn

,zenlerdáeúkL Bîk6: §¤¨
úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤
"éðà" ¯ "àìî éðà õøàä̈¨¤£¦¨¥£¦
Búeäî eðééäc ,Lnî©¨§©§¨

,ãáì BãBák àìå ìBëéák Búeîöòåxg` mewna aezky itk -7: §©§¦§¨§Ÿ§§©
''d zece` xaecn my ,"eceak ux`d lk `ln"dx`dde ely ''ceak

'' aezky ,o`k eli`e ,jxazi ez`nip`ezenvrl dpeekd - ''`ln

`lnn ezenvre ezedna d''awdy zexnl ,ixd .jxazi ezedne

,zenlerd lka `vnpeíéðBéìòî ìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨ª§¨¥¤§¦
,íéðBzçúåmb `l` - mipezgzd mi`xapde zenlerdn wx `l - §©§¦

,mipeilrd zenlerdníBìLå ñç íëBúa ììk ñtúð Bðéàå- §¥¦§¨§¨§¨©§¨
,mdn rtyen didiy ea elrti zenlerdyíãàä úîLð úñéôúk¦§¦©¦§©¨¨¨

,ìLî Cøc ìò Bôeâazrtyen ,seba zqtzpd dnypd - §©¤¤¨¨
didzy ,zenlera qtzp epi` jxazi `ed eli`e ,sebay miiepiydn

,eilr drtyd melye qg mdløçà íB÷îa øàBáîL Bîk§¤§¨§¨©¥
úeëéøàa8úàæìå .dlrnle lcaene yecw d''awdy oeeik ,okle - ©£¦§¨Ÿ

,zenlern ixnblBúeîöòå Búeänî íúeiç ìa÷ì íéìBëé eéä àìŸ¨§¦§©¥©¨¦¨§©§
àeä-Ceøa-LBãwä øLà úeiçä úeèMtúä ÷ø ,ìBëéák Bcáì§©¦§¨©¦§©§©©£¤©¨¨
äøàä Bîk ,ìLî Cøc ìò ,àeä íéðBzçúå íéðBéìò äiçî§©¤¤§¦§©§¦©¤¤¨¨§¤¨¨

,Cøaúé BîMî äøéàî,cala dx`d ok mb `ed envr mydy - §¦¨¦§¦§¨¥
,dx`d dxi`ne zpxew mydne,ãçà BîLe àeäLgeka yi okly - ¤§¤¨

ùã÷ä úøâà
åðéøùà æåðìøåâ íéòð äîå åð÷ìç áåè äî

íéìáç .'åâå éñåëå é÷ìç úðî 'ä 'åë
øàáì êéøö åðìøåâå åð÷ìç ïåùì ïéáäì .'åâå éì åìôð
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù

ה.1. טז, ו.2.תהלים ˘ËÈÏ''‡3.שם, È·¯‰האדם שבנפש חכמה בבחי' ''מלובש ב''ה'' סוף ''אין איך מדובר, שם - פי''ח. ח''א לתניא מציין
המובן''. והשכל הדעת מן למעלה ''שהיא מישראל'', שיהי' מי ˘ËÈÏ''‡:4.יהי' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ס''פ בתנחומא אלא מצאתי לא ''לע''ע

ל' להעתיק רצה שלא וי''ל ב). סג, (ברכות להם'' ''אין וכן רע''א) ל, בתו''א הובא וש''נ. ד. פ''ב, (ב''ר לכם אי' מקומות בכו''כ אבל תזריע,
וק''ל''. רבים. ל' לא וגם כ.5.נוכח לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ''ב.8.ישעי' ח''א בלק''א
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מנחםֿאב כ"ב שני יום

,zenlerd lk zeigdl enyn dx`dáeúkL Bîëe9BîL ábNð ék" : §¤¨¦¦§¨§
,"Bcáì`ed myd mby -''ecal'',mlern dlrnl -BãBä"å Båéæ ÷ø §©©¦§

,myd ly -."'Bâå íéîLå õøà ìò`id ,minye ux` ly zeigd - ©¤¤§¨¨¦§
mb `ed envrykl myd ,xen`ky ,enyn dx`d - cala eife cedok

dyrnly jk ,cala dx`d

mi`xapde zenlerd zeig

.dx`dn dx`d `idäøàäå§¤¨¨
dx`dn -úLaìúî Bæ¦§©¤¤

íéðBzçúå íéðBéìòa Lnî©¨§¤§¦§©§¦
,íúBéçäìxak o`k - §©£¨

zeyalzd lr xaecnynn.

znvnevn zeigdy zeyalzd `l` ,mda z`vnp `idy wx `l

,mlerd mr zcg`zne ,mlerd zbixcnl m`zda zn`zene

,íéaø íéòvîî éãé ìò íëBúa úñtúðåenk ody zebixcn - §¦§¤¤§¨©§¥§ª¨¦©¦
mb zekiiy odl yi ,oky ,dpezgze dpeilr dbixcn oia ''mirvenn''

od zeynyn okle ,zepezgzd zebixcnl mbe zepeilrd zebixcnl

dbixcnle dpeilrd dbixcndn zeigde rtyd zcixil ''mirvenn''

,dpezgzdíéaø íéîeöîöålk ici lry ,zenka miax minevnv - §¦§¦©¦
,zeigde xe`d miphwzn ,mevnv,íéîeöòåzeki`ay minevnv - ©£¦

,xe`dy ,xzeia miwfg md

wx `l `ed ,mevnvd ixg`l

`ed `l` ,xzei hrene ohw

xy`n xe` ly xg` beq

,mevnvd iptly xe`d

ìzLäaúBâøãnä úeìL- §¦§©§§©©§¥
,zenlerd lyälò Cøc¤¤¦¨

.'eëå ìeìòå- daiq - ''dlir'' ly xcq yi envr cg` mleray - §¨§
dbixcnl daiqe dlir `id zg` dbixcn ,aaeqn - ''lelr''e

minevnvd lk ixg` ,ixd ,''dlir''dn ''lelr'' `idy dpezgzd

.mda qtzp `edy ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d ly zecixide

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyéìa úðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©§¦

,úéìëúå ìeáb,seq ilae leab ila -íéîìòð úBîìBò úBéçäì §§©§¦§©£¨¤§¨¦
,úéìëúå õ÷ ïéàìmb -ibeqlk mbe ,leab ila md dl` zenler §¥¥§©§¦

e`a `ed mdn mlerly ot

,zilkze leab ilaBîk§
àaø àøãàa áeúkL10,- ¤¨§¦§¨©¨

minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-ìò-óà©©
dzãøa ïë-étzcxa - ¦¥§¦§¨

- dx`ddéãé ìò ähîì§©¨©§¥
úBéçäì íéaø íéîeöîö¦§¦©¦§©£
íéøeöéäå íéàøápä©¦§¨¦§©§¦

,íéNòpäåmi`xapd - §©©£¦
,''d`ixa'' zenleray

jkn .''diyr''e ''dxivi''

xaecn df iptly oaen

''zeliv`''d mler zece`

dlrnly seqÎoi` zenlere

,''zeliv`''d mlernàéä¦
øtñîì ììk Cøc ú÷ìçð¤§¤¤¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -â"éøz ãâðk ©§©§¤¤©§©
ïä ïäL ,äøBzä úBöî¦§©¨¤¥¥
úBëLîä éðéî â"éøz©§©¦¥©§¨

íãàä úîLðì øéàäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî Bæ äøàä¤¨¨¥¥¨§¨¦§¦§©¨¨¨
ç"îøî äìeìkä248 -ä"ñLe íéøáà365 -,íéãébcgiay - ©§¨¥§¨¥¨¦§¨¦¦
,(613) b''ixz mddøeáòa øLà,icedi ly eznyp liaya -àeä £¤©£¨

íéàøápä ìëì ähîì Bæ äøàä úëLîäå úãéøé úéìëz øwò¦©©§¦§¦©§©§¨©¤¨¨§©¨§¨©¦§¨¦
,íéNòpäå íéøeöéäå'' mlek mi`xwpd -dhnzenlerd znerl ,'' §©§¦§©©£¦

,dlabdn dlrnlyïlk úéìëzLmixvepd ,mi`xapd lk ly - ¤©§¦ª¨
,miyrpde:òãBpk ,íãàä àeädheyt `id zewl`y zexnl ,ixd - ¨¨¨©©

,j` ,miwlg ly oipr zewl`a jiiy `le ,zehiytd zilkza

`id mzilkze mxwiry dhnl zenlera dxi`nd ziwl`d dx`dda

jiiy - icedi ly eznyp

ly oiprdote`ae .miwlg

(613) b''ixz md illk

zwlgzn mda miwlg

xiaqi - zeihxtae ,dx`dd

wlgzn - oldl owfd epax

,dl` miwlgn cg` lk

.miihxt miwlg daxdl

äæ øtñî ,äpäåb''ixz - §¦¥¦§¨¤
zeevn b''ixz cbpk - (613)

,dxezd,ììk Cøãa àeä- §¤¤§¨
zwlgzn illk ote`a

(613) b''ixzl dx`dd

,miwlg¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨
äåöîe äåöî ìk äpä¦¥¨¦§¨¦§¨
íéaø íéèøôì ú÷lçúî¦§©¤¤¦§¨¦©¦
ïä ïäå ,úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦§¥¥
úBièøt úBëìä éôeb¥£¨§¨¦
íäì ïéàL äåöî ìëaL¤§¨¦§¨¤¥¨¤

,øtñîihxtl xtqn oi` - ¦§¨
,zeevndn zg` lkay zeklddáeúkL Bîk11änä íéML" : §¤¨¦¦¥¨

"úBëìîl''f epinkg miyxec -12:úBzëqî 'ñ ïä,q''yd -,'eë §¨¥©¤§
"øtñî ïéà úBîìòå":l''f epinkg miyxec -,'eë úBëìää ïä- ©£¨¥¦§¨¥©£¨

,xtqn ila ody.'eë ïBéìòä ïBöø úëLîä ïäLoevxdy oeeike - ¤¥©§¨©§¨¤§
ihxt mdy ,zekldd ihxt mb jk ,leab ila ixd `ed oeilrd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
éãé ìò íëåúá úñôúðå íúåéçäì íéðåúçúå íéðåéìòá
úåìùìúùäá íéîåöòå íéáø íéîåöîöå íéáø íéòöåîî

222.'åëå ìåìòå äìò êøã úåâøãîä

óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë

יג.9. קמח, ואילך.10.תהלים ב קכז, ח.11.זח''ג ו, ובכ''מ.12.שה''ש שם. שהש''ר
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miwlgd b''ixz iably myke .leab ila md - oeilrd oevxdn zekynd

zhlewd ,dnypay ,lirl xn` ,dx`dd zwlgzn mda miillkd

iabl mb jk ,micib d''qye mixa` g''nx ,mipipr b''ixz mpyi ,mze`

,dx`ddny zekyndd ihxt

zenypl yi - leab ila mdy

helwl miihxt milk l`xyi

.ef dkynde dx`dn mihxtd

:owfd epax oeylaeàeä ïëå§¥
.íãàä úîLða Lnî- ©¨§¦§©¨¨¨

zhilwl milk dnypl yiy

miiteq oi`d mihxtd

.ef dx`de dkyndnék¦
a úBìeìk eéä íìBòaL úBîLpä ìk ,äpäly eznyp -íãà ¦¥¨©§¨¤¨¨¨§¨¨¨

ïBLàøä13êøãå ,BúîLð äúéä ììk,oey`xd mc` ly -ú÷ìçð ¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨¤§¤¤
ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb ä"ñLe íéøáà ç"îø :â"éøz øtñîì§¦§©©§©§¨¥¨¦§¨¦¦©¤¤§¨¤§¤¤

úBáàä úBîéî ìàøNé ìk úBîLð ïäL ,øtñî ïéà úBöBöéðì§¦¥¦§¨¤¥¦§¨¦§¨¥¦¨¨
øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa ãòå çéLnä úàéa ãò íéèáMäå14: §©§¨¦©¦©©¨¦©§©¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©

øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä ìBçk ìàøNé éða øtñî äéäå"§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥
"áøî15.,oaen xen`d lkn - ¥Ÿ

oey`xd mc` znypy

oi` zevevipl zwlgznd)

dgeka did (zenyp ly xetq

miiteqÎoi`d mihxtd likdl

ly dx`dde dkynddn

zeigde xe`d ,oeilrd oevxd

zenypl jynpd iwl`d

epax xiaqi oldl .l`xyi

,''l`xyi iwl` lÎ` el `xwie'' aezk awriay ,lirl xikfdy dn owfd

lre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd lk eznypa exi`d awria mby

:owfd epax oeylae .oey`xd mc`a xacd didy jxc

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL- ¤¦¥

,awriìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,ìàøNéaL úBîLpä©§¨¤§¦§¨¥

,íìBò ãòå íìBòî- ¥¨§©¨
zenypd mb ,xnelk

''`iqkz`c `nlr''n

mbe ,(miqeknd zenlerdn)

`nlr''n zenypd

zenlerdn) ''`ilbz`c

zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
,äìòîlL äøBúì äákøî¤§¨¨§¨¤§©§¨
,"íãà" íLa úàø÷pL- ¤¦§¥§¥¨¨

''mc` dxezd z`f''17,Bîk§
áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§

íãà äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥¨¨
,"'eëå`id dpeekdy - §

`aeny itk ,''dxez''l

dlawd zxeza19.Bîëe§
áeúkL20"'eë ìàøNéa íéðôì úàæå" :ly mzeinipta z`fe - ¤¨§Ÿ§¨¦§¦§¨¥
,l`xyiäøBz àlà úàæ ïéà"21,"'eëmcewn did ,dxez ,''z`f''y - ¥Ÿ¤¨¨

,l`xyia,"àañ ìàøNé" úîLða úLaìîe äìeìk äúéäL- ¤¨§¨§¨§ª¤¤§¦§©¦§¨¥©¨
eyxey lr oke ,''`aq l`xyi'' `xwpd dhnl epia` awri lr aqend

,''`aq l`xyi'' `xwp ok mby dlrnläìeìkäl`xyi'' znyp - ©§¨
dlelk ''`aq.úBîLpä ìkî.dxezd xe`l ilk did `ede -eäæå ¦¨©§¨§¤

ì "ìà" ¯ "ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå"úëLîä ïBLmyd ,oky - ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥§©§¨©
,drtyde dkynd ,cqgd zcn lr fnex lÎ`óBñ-ïéà-øBàî äøàää©¤¨¨¥¥

,éelbä ìà íìòääî àeä-Ceøayaelnd seq oi` xe`l dpeekd - ¨¥©¤§¥¤©¦
,dxezaáeúkL Bîëe ,BúîLða éelb úðéçáa øéàäì22'ä ìà" : §¨¦¦§¦©¦§¦§¨§¤¨¥

;"eðì øàéålÎ` el `xwie'' edfe ,dx`d oeyl `ed ''lÎ`''y ixd - ©¨¤¨
`xw awriy ,''l`xyi iwl`jiyndely zillkd dx`ddn zelbzdd

- zeevne dxezay mihxtd lk ekeza liknd llkd ,seq oi` xe`

.eznypa xi`z zelbzddy

áì éøLé ìk åéøçàå23,- §©£¨¨¦§¥¥
xi`nd iwl`d xe`dy dl`

yi xy`e mala `a mgena

zad` ly zexxerzd mdl

zeig dqipknd ,'d z`xie 'd

mneiwae dxez mcenila

,zeevnäøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨
-ïéà 'ä øBà øéàî ,úBönáe©¦§¥¦¥
úðéçáa àeä-Ceøa óBñ¨¦§¦©

,íúîLða éelbef ''dx`d'' - ¦§¦§¨¨
'' z`xwpepiwlgepixy`) ''

aeh dnepiwlg,xnelk ,(''

zihxtd ziwl`d dx`dd

,devn lk ici lr dxi`nd

dx`ddn wlg `idy

xaqedy itke .zillkd

zewlgzd ly ote`a `id ,dhnl zcxei `idyk ef dx`dy ,lirl

xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg (613) b''ixzl

aeh dn epixy`'' xn`p jk lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa

epiwlg.''íaìå íçîa äøàää æò øúéå úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨
øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä úòLa àeä24.ici lr ,oky - ¦§©©§¦¨§¤§¨§¨©¥

mleqmleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn miler dltzd

owfd epax xiaqd o`k cr .dizeawray zelbzdde ziwl`d dx`dd

mirp dn'' oeyld xiaqi oldl .''epiwlg'' oeyldepilxebixd lxeby ,''

.dtid wlga mikef lxeb it lr wxe llkd on `vei wlg lr dxen

:owfd epax oeylae

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä

äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî

áé÷äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë

ובכ''מ.13. ב. פ''מ, ב''ר א.14.ראה ב, ˘ËÈÏ''‡:15.הושע ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.(י טז, (שם אחר" מפסוק ובכ''מ.16."סיום א. פד, ב''מ

יד.17. יט, כו.18.חוקת א, ואיל19.יחזקאל ב עא, זח''א ז.20.ך.ראה ד, יז.21.רות קיח, כז.22.זח''ג קיח, ‡„ÂÓ''¯23.תהלים ˜''Î ˙¯Ú‰

‡''ËÈÏ˘.(ג מ, שלח לקו''ת (ראה ישר-א-ל" אותיות ''דישראל :.24:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''סכ''ד מלקמן ''להעיר
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éelbL óà ,äpäå,iwl` -àeä úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
ètLîe úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL̈¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©¦§¨

eðlëì ãçàd cvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk -dx`d ¤¨§ª¨
dlrnlycg` lkl zkynp `id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

,deya l`xyin-ét-ìò-óà©©¦
ìk ïéà èøt Cøãa ïë¥§¤¤§¨¥¨

Bà úBLôpädbixcnd - ©§¨
,dpnn dlrnlyå úBçeøä̈§

dlrnly dbixcnd e` -

,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨
äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤

dxi`nd ziwl`d zelbzde

meiwe dxez ici lr mdl

,devníìebìb ïîæe úò éôì§¦¥§©¦§¨
,äfä íìBòa íàBáe- ¨¨¨©¤

ly zenypd ziaxn

ixd od dl` epizexec

df mlera xak eidy zenyp

ick dfd mlerl aey ecxie

itl ixd ,miieqn oipr owzl

dnypdy dtewzde onfd

df mlerl zcxeie zlblbzn

dl dxi`n dfk ote`a -

dlrnlndx`dd

.ef e` ef devn ici lry ziwl`d zelbzddeeðéúBaø øîàîëe§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ25déì øîà ,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : ¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥¨©¥
."'eë úéöéöazevna" :el dpre ?''xzei xidf did dna jia`'' - §¦¦

,zcgein ziwl` zelbzd el dxi`d ziviv zevnay ,ixd .''ziviv

yexitd itke ,zexg` zeevna xy`n xzei dneiwa xidf did okly26:

ied i`na''xidfdna - ''ithxi`d.iwl`d xe`d xzei elïéà ïëå§¥¥
úBøBcä ìk27.ïéåLzg` dnyp oia miiepiy mpyiy cala ef `l - ¨©¨¦

mzceary zexec eidy ,zexecd cvn miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl

zixwirdmzceary zexece ,dxezd oipr dzidzixwirdoipr dzid

'eke dwcvd28zelbzd dxi`d zexec mze`ay zenypl ,oky ,

mipipra zcgeindl`.Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòtîLìëa Ck ,ò §ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨
äåöî''`klnc oixa`'' ze`xwpd -29,''jlnd ixa`'' -øBà øéàî ¦§¨¥¦

Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî ãçéîe éèøt§¨¦§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤
,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiîcvik - ¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§

,xnel ,`eti` ,mi`zn

zexece df onf ly dnyply

,zxg` ,dxi`n dl`

zyxcpe ,ziwl`d zelbzdd

xzei dwfge zcgein zexidf

zeevnazeihxt?zeniieqn

äëøöð àì íB÷î ìkî- ¦¨¨Ÿ¦§§¨
devna zcgeind zexidfd

,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨
,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
äìòîì ,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤§©§¨
øàL úeøéäfî äìòî©§¨¦§¦§¨
øîàL eäæå .úBönä©¦§§¤¤¨©
¯ "éôè øéäæ éåä éàîa"§©¨¥¨¦§¥

"éôè",xzei -.à÷éc- §¥©§¨
dkixv zexidf ,oky ,`wec

zeidllka,zeevnd

efi`a :`id o`k dl`yd

xidf did devnxzei.,äpäå§¦¥
úBièøt úBîLðì éèøtä äfä øBàä ïBøúéxe`d xi`n oday - ¦§¨©¤©§¨¦¦§¨§¨¦

,zelbzd xzia devndnyàlà ,âOî úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©ª¨¤¨
,úòcä úðéçaî äìòîì,dpadde -åéðôì äáLçîa äìò CkL §©§¨¦§¦©©©©¤¨¨¨§©£¨¨§¨¨

,Cøaúédx`da zniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ¦§¨¥
.zecgein zelbzde:Lnî ìøBbä úðéça àeä ähîì Búîâeãå- §§¨§©¨§¦©©¨©¨

`l` ,xg` e` df lxeba dkef recn ,lkye mrh it lr epi` `ed mby

aezky enk ,dlrnln rawp jk30lk 'dne lxebd z` lhei wiga'' :

dn'' ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti lxebdy ,''ehtyn

dn dtid wlgdy ,''epilxeb mirpzcgein ziwl` zelbzd dpyiy

ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly miieqn oiprn

.zrce mrhn dlrnly ''lxeb''

ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé

ב.25. קיח, 26.240.שבת ע' תש''א סה''מ .21 ע' תש''ב השיחות ספר ˘ËÈÏ''‡:27.ראה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰''וזמן ב''עת נכלל ''לכאורה
'המצוות'''. צ''ל אולי דאגה''ק בכת''י לחפש ויש ˘ËÈÏ''‡:28.דלעיל. ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ס''ט ס''ה, אגה''ק ת''ל.29.''ראה 30.תקו''ז

לג. טז, משלי
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מנחםֿאב כ"ה חמישי יום
אגרתח

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :itl exvw'' :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiy ,''cqgäî ét ìò ïáeé©©¦©

íðBøëæ eðéúBaø eøîàM¤¨§©¥¦§¨
äëøáì2øæòìà éaø" : ¦§¨¨©¦¤§¨¨

øãäå éðòì äèeøt áéäé̈¦§¨§¨¦©£©
,éìöîozp xfrl` 'x - ©§¥

xg`le iprl (dwcv) dhext

,lltzd okn:áéúëc- ¦§¦
aezk ,oky3:÷ãöá éðà£¦§¤¤
éðô äæçà,Leøt ."Edn - ¤¡¤¨¤¥

dfg`'' dltzl `xew `edy

lr `wec df recne ,''jipt

,dwcv ly dpkdd iciék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¨§©£©§¤
ìk ,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨¨
,déìéc àøeòL íeôì ãç- ©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg` lkàeä
'ä ãñç"å ä÷ãö úøBúa§©§¨¨§¤¤
ìò íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨©

."'eë åéàøédxi`ny - §¥¨
oeilrd mlerdn zcxeie

zelbzd oezgzd mlerl

,myd i`xi lr ziwl`

úBîìBòa äìòîì øéànä àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBàL ,øîBìk§©¤¥¨©¥¦§©§¨§¨
áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò,zenka -,íeöòå- ¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©§¨

,zeki`aúîàaL ãò,mipeilrd zenleray mi`xapd -ïéìèa ïä ©¤¤¡¤¥§¥¦
dén÷ éáéLç Lnî àìëe úeàéönaji`e mlehiaa miyg mdy - ©§¦§Ÿ©¨£¦¥©¥
,jxazi eiabl melkl miaygp md oi`yïäå ,Cøaúé BøBàa ïéììëðå§¦§¨¦§¦§¨¥§¥

øäfa íéøàánä ,ïäaL úBîLpäå íéëàìnä íò úBìëéää ïä¥©¥¨¦©©§¨¦§©§¨¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©
éLðà eðì eøcqL älôzä øãña íúBîB÷îì íúBîLa LBãwä©¨¦§¨¦§¨§¥¤©§¦¨¤¦§¨©§¥

,äìBãbä úñðkmik`lnde zelkidd mifnexn dltzd xcqa - §¤¤©§¨
,mday zenypdeíMî äpämda dxi`nd ziwl`d zelbzddn - ¦¥¦¨

.mipeilrd zenleraìò ,äfä ìôMä íìBòì áBè ék øBàä øéàî¥¦¨¦¨¨©¨¨©¤©

éáLBçå 'ä éàøé"Îa mippeazn -Bãáòì íéöôçä ,"BîL ¦§¥§§¥§©£¥¦§¨§
,"älôz Bæ álaL äãBáò"a''alay dcear'' z`xwpd -4,Bîëe ©£¨¤©¥§¦¨§

áeúkL5."ékLç débé 'äå" :ltyd mleray -dfdmler `edy ¤¨©©¦©¨§¦
xe`d xi`i ,''ikyg dibi 'ied'' ,zewl` ielib ea xi`n epi`y jeyg

jyegd z` 'ied my ly

.ilyäøàä úãéøé ,äpäå§¦¥§¦©¤¨¨
,äfä íìBòì ähîì Bæ§©¨¨¨©¤
,"'ä ãñç" íLa úàø÷ð- ¦§¥§¥¤¤

ezcear ici lr `a df ,oky

dceard j` ,icedi ly

llk jxra dpi` dnvr

`l` ,ef dkynd jiynzy

'''d cqg'' ly oipr df

,df ielib icedil xi`nd

äpëîä,dpekn '''d cqg'' - ©§ª¤
íéãøBiä ,"íéî" íLa§¥©¦©§¦
Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî¦¨¨©§¨¨

'eë6:mind rah enk -

,jenpl deab mewnn zcxl

zenlerdn 'd xe` cxei jk

,ltyd mlerd l` mipeilrd

ici lr jynp df "'d cqg"

- "`zzlc `zexrz`"

- dhnln zexxerzdd

icediy dwcvde cqgdn

,"jipt dfg`" okly ,dyer

,"dwcva" ixg` `a - ezltza icedil zewl` ly zeiniptd zii`x

ici lr dlrnly cqgd z` jiyndl ick ,iprl dhext zpizp ixg`

dk oia `ed df ielib zx`dy oeeik ,dxe`kl ,mxa .dhnly cqgd

ila mb xi`dl leki df ixd - dlrnly cqge dwcv ly oipr

mc`d ly cqgdn - dhnln zexxerzdd - "`zzlc `zexrz`"d

dxeabd zcn dpyi dlrnl mby ,owfd epax xiaqn ?dhnl

cqgl miwewf okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl ,mevnvde

zcny ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d ly dwcve

zrya icedil ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde dxeabd

:owfd epax oeylae ,dltzd

ùã÷ä úøâà
224òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö

ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð

יב.1. י, א.2.הושע י, טו.3.ב''ב י''ז, בתחילתה.4.תהלים כט.5.תענית כב, ב א.6.שמואל ז, תענית ראה
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מנחםֿאב כ"ו שישי יוםשישֿישבתקודשכ"וֿכ"זמנחֿםאביום

מנחםֿאב כ"ז קודש שבת
אגרתב

,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -úcî ïk íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥¦©
älbúé ìáì Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥§©¦§©¤

.íéðBzçzìcqg'' xi`n ,`eti` ,cvik ,ixd ,mipezgzd mi`xapl - ©©§¦
z` dwiqtnd mevnvde dxeabd zcn zniiwy drya ,'''d

?zelbzddéeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
,"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

.dhnlny zexxerzda

âäðúî íãàä íàL¤¦¨¨¨¦§©¥
úeãéñça,cqgd zcna - ©£¦

'eë ãñçå íéiç òétLäì- §©§¦©©¦¨¤¤
zniiwnd dwcv ozep `edy

,miiga iprd z`øøBòî Ck̈§¥
,äìòîìzcn jynezy - §©§¨

zelbzda dlrnly cqgd

,eil` ziwl`deøîàL Bîk§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø7: ©¥¦§¨¦§¨¨
da ¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥¨

."Bì ïéããBî`ed xy`ke - §¦
- cqgd zcna bdpzn

mb jk ez` mibdpzn

.dlrnly cqg el mipzepy ,dlrnlnïî dðéà Bæ äøBàëìc àlà¤¨§¦§¨¥¨¦
,äcnä,oipr eze` ly -ãáì àaä íìBòä éiç Bì òétLäì íà ék ©¦¨¦¦§©§¦©©¥¨¨©¨§©

,äfä íìBò éiç òétLî àeäM äî ãâðk- mi`zn xky dfy - §¤¤©¤©§¦©©¥¨©¤
mlerd ly oipr rityn `edy dryayely- miinyb miig ly oipr ,

ly oipra xkyd mb ,dcn dze`a ,el miwiprnmlerdfy jkl hxt ,

,`ad mler ,xzei dlrp mleraúøàä éiç Bì òétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©©¥¤¨©
,Lnî [àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà :øçà çqð] 'ä øBàoi`'' ly oipr - ª¨©¥¥¨©¨

dlrnly ,''seq,''mler''n ixnblBkLç débéå øéàiLjyegd - ¤¨¦§©¦©¨§
,elyBæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥

úðéça àéäL ,"älôz§¦¨¤¦§¦©
äàlò äáeLz úâøãîe- ©§¥©§¨¦¨¨

,dpeilr daeyzòãBpk8- , ©©
''dcnd on'' df oi` ixd

,z`f el ritydlàéä éøäL¤£¥¦
`id ''zi`lird daeyz''d -

éiç ìkî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨©¥
eøîàL Bîk ,àaä íìBò¨©¨§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø9: ©¥¦§¨¦§¨¨
äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨
,"'eë íéáBè íéNòîe- ©£¦¦

mlerd iig lkn dfd mlera

,''`adøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa10,úeëéøàa §¨©¥©£¦

åéæ àlà Bðéà àaä íìBòc§¨©¨¥¤¨¦
:'eëå äøàäålr eli`e .''dpikyd eif'' `xwpd ,'''d xe`''n dx`d - §¤¨¨§

zryay zelbzddy ixd ,envr d''awd z` ''migwel'' daeyz ici

''dcnd on'' df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn dlrnl `id dltzd

ziwl` zelbzd el xi`z cqge dwcv ici lryef?

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî Cøc ìò àeä ïéðòä Càd`eaz ly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e`,ïéòøb ïéòèBð Bàepnn gnviy ixt ur ly - §¦©§¦

,oli`úìaMäL,d`eazd ly -ïìéàäå ,òøfäî úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©¥©¤©§¨¦¨
åéúBøôemignevd -òøfä ìL ïúeîöòå ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥¨¥©©§¦¥¨¨¨§©§¨¤©¤©

íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå§©©§¦§¨¦¨¨
íúeîöòårxfd ly - §©§¨

,oirxbdeá÷øðå äìk̈¤§¦§¨
,õøàadginvdy ixd - ¨¨¤

on e` rxfdn d`a dpi`

- `l` oirxbdçîBvä çëå§Ÿ©©¥©
dîöò õøàaLwlgd `l - ¤¨¨¤©§¨

dlbzd gnevd gek ly

gek'' `l` ,oirxba e` rxfa

ux`a `vnpd ''gnevd

,dnvr[Bîöò :øçà çqð]ª¨©¥©§
,ux`ay ''gnevd gek'' -

,envr `edúìaMä ìcâîäå àéöBnä àeällk dzid `ly - ©¦§©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa.åéúBøôe ïìéàäågek `ed ''gnevd gek'' ,oirxba eid `ly - §¨¦¨¥¨

xac ,''yi'' dyrp ''oi`''n :''oi`n yi'' ly oipr ,mixac ginvnd iwl`

:dl`yd zl`yp ,mixacd ipt md jk m` ,mxa .ipgex gekn inyb

dginvd oi` dk oia ixd - oirxbd e` rxfd zrixfl miwewf dn myl

:`id daeyzde ?ux`ay ''gnevd gek''n `l` ,mdn d`aBðéàL ÷ø©¤¥
epi` ,ux`ay ''gnevd gek'' -çkäî õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©¥©Ÿ©

,ìòtä ìàdn -zleki ¤©Ÿ©
dginvl ,(geka) ginvdl

,ziynnéãé ìò íà ék¦¦©§¥
ïéòøbäå òøfämilretd - ©¤©§©©§¦

d gekyzlekiginvdl

`eai - ux`a `vnpd

z` lreta ginvdl ,ieliba

oli`d z` e` d`eazd

md ,ok` cvik .eizexite

?df xac milretïéá÷øpL¤¦§¨¦
íçk ìk äìëå õøàa- ¨¨¤§¨¤¨Ÿ¨

''gnevd gek''n `ay

y drya ux`aymd,gnevd gekn egnv,õøàaL çîBvä çëa§Ÿ©©¥©¤¨¨¤
,íéãçàì eéäå eãçàúðåd -hxticil `ay ''gnevd gek'' ly §¦§©£§¨©£¨¦

d mr ,oirxba e` rxfa iehiallk- ux`ay ''gnevd gek'' ly

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî
ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

âé÷]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù

ב.7. ה, י'.8.סוטה פרק מי''ז.9.אגה''ת פ''ד ועוד.10.אבות ספ''ד. ח''א בלקו''א
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שבתקודשכ"זמנחֿםאב

,cg` xacl miyrpìà Bçk úà çîBvä çk àéöBî äæ éãé ìòå§©§¥¤¦Ÿ©©¥©¤Ÿ¤
eiç òétLîe ,ìòtä,òøfä ïéòk úìaL ìcâì ú,ux`a rxfpy - ©Ÿ©©§¦©©§©¥¦Ÿ¤§¥©¤©

.dnecke ,dhg ly zleay zgnev - dhg ly `ed rxfd m`ayìáà£¨
,úçà úìaLa ãàî äaøä éeaøamignev cg` dhg oirxbn - §¦©§¥§Ÿ§¦Ÿ¤©©

zleaya dhg ipirxb daxd

,zg`ìò äaøä úBøt ïëå§¥¥©§¥©
,ãçà ïìéàxy`ae - ¦¨¤¨

cer sqeezin oli`d zexitl

mdy cala ef `ly ,oipr

oirxbd xy`n xzei daxd

- `l` ,rxfpyïúeäî íâå§©¨¨
úBøtä ìL ïúeîöòå§©§¨¤©¥
íeöòå áø éelòa älòî§ª¨§¦©§¨
Búeänî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨
ïéòøbä ìL Búeîöòå§©§¤©©§¦

.òeèpäcala ef `ly ixd - ©¨©
mignev cg` oirxbny

,dnxe daeh xzei daxd zedna mb mdy `l` ,zexit daxd

,d`pde aeh mrh ixa zexit mignev - mrh ea oi`y oirxbnyïëå§¥
àðåb éàäk,jkl dneca -ïéòk ïéðBòøfî íéìãbä õøàä úBøôa §©©§¨§¥¨¨¤©§¥¦¦¥§¦§¥
,ïéðéòøb,ixt dyer oli` ly -.àðåb éàäëe íéàeM÷ Bîk- ©§¦¦§¦¦§©©§¨

ipirxb ly zedn eze`n mpi` zexitdy ,jk mda mby ,el dnecde

,d`eaza enk `ly ,xzeia dlrpe dpey zedn `l` ,rxfd

erxf ,erxfy d`eazd ipirxb enk ynn zedn eze` `id d`eazdy

.dnecke ,dhg gnve dhgìkäåieaixa wx `l `id dginvdy dn - §©Ÿ
,erxfpy rxfd ipirxb xy`n xzeia dlrp zedna mb `l` ax,àeä

,õøàaL çîBvä çkî òtLð úBøtä úeiç LøLå øwòL éðtî¦§¥¤¦©§Ÿ¤©©¥¦§¨¦Ÿ©©¥©¤¨¨¤
.úBøtä ìk úeiç ììBkä,jk m` ,`l` .zexitd lk ginvne - ©¥©¨©¥

''gnevd gk''n recne ,oirxbd e` rxfd zrixfl miwewf dn myl

- ?erxfy oin eze` `wec gnev ,zexit ibeq lk ginvdl egekay

,`l`àúeøòúà" ïéòk àlà ïðéà ,õøàa íéòeøfä ïéðéòøbäå§©©§¦¦©§¦¨¨¤¥¨¤¨§¥¦§¨¨

,"àzúìczexxerzd zyxcpy myk ,''dhnln zexxerzd'' - ¦§©¨
,dlrnln zexxerzd jiyndl ick dhnlnúàìòä" íLa àø÷pä©¦§¨§¥©£¨©

:ì"æ é"øàä éáúëa "ïéá÷eð ïééîdlrn ,"lawnd" ,"`awep"dy - ©¦§¦§¦§¥¨£¦©
","xkc"dn rty jynei eay ilk xvei `ed ,xnelk ,"oiawep oiin

mb jk .ritynde xkfdn

gnevd gek ,eppiprl xywa

llekd ipgex gek `ed envr

cvn oke ,zexitd ibeq lk

ezeipgexdlrnl `ed

zexit ginvdl xy`n

miinyb,`eti` ,dne in ,

cxi df ipgex geky lret

zexite oli` lreta ginvie

lrety df ine ,miinyb

- lynl getz ly hxtdny

"gnevd gek" zlekiay

ieliba gnvi - ginvdl

oiin" - "p"n z`lrd"' ly dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le getz

dginva dlbziy ,"gnevd gek" z` zxxernd ,oirxbd ly "oiawep

.rxfpy oirxbd znbecay ihxt oin eze` gnviy drityne ,lreta

`ed drixfdn gnevy dny `ed dginvd oipry ixd ,mipt lk lr

jka .rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg` zednl cr ,dlrn dlrnl

dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji` ,oldl owfd epax xiaqi

`ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy oipr eil` jiyndl

rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy itk ,cala ef

hxtay ,`ad mlerd iig ly oipr el jynei - dfd mlerd ly miig

dfmdipy mdy ,zenleroeeik ,`l` ,zedn eze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh dcn daexn"y`addn xear

mler ly oipr rityd `edydfdmc`y dcna" llkl m`zda ,

dcn beq eze`n xnelk ,"dcn"a `xwp dfe - "el oiccen da ccen

.zedne
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. . .mei meidhk

oey`x meia` mgpn `kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,d`x :yneg
.dwÎcw :mildz

.'ek epryi Î220Î . . . rxef .e :`ipz

leki `ed dn aeygi eiwqra cexh weya eklda mb xy` ,`ed zeciqgd ikxca zewqrzdd
- eixiknn weyd iyp`n `edy in ybet `edyke ,miciqgd zaehe zeciqgd ipipr cra zeyrl

.zecreezd efi`l e` g"`ca micenld ixeriy l` `eai ik ,eal lr xaci - xgqn ipipra

`xab zaeg `ed zeciqgd ikxca zewqrzdde[ziyi` daeg]zricia ohwe lecb oia lcad ilan
.g"`c

ipy meia` mgpn akb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,d`x :yneg
.fwÎew :mildz

.ippekz . . . zrcen dpde :`ipz

.xgyd zekxa - zeiprzd inia caln - jxal oi` ,zixgy dtd zvigx mcew :xn` x"en``

iyily meia` mgpn bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,d`x :yneg
.aiwÎgw :mildz

.'ek lelre Î222Î . . . epxy` .f :`ipz

dwl` wlg `id l`xyia zipyd ytpe" `ipzd xtqa inr cnl x"en`` xy`k a"pxz sxega
zeipgex ex`ez lrnn .miktd md ynn zaizae lrnn zaiza mi`yepd ik xiaqd ,"ynn lrnn

zipyd ytp zlrn edf ik x`aie .zeinybay zeinyb ex`ez ynne ,zeipgexay[ziwel`d]mry ,
.zeinybay zeinyba zlret zeipgexay zeipgex dzeid

iriax meia` mgpn ckb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,d`x :yneg
.giwÎbiw :mildz

.aexn Î222Î . . . dx`d dpde :`ipz

mrc hliivxrc miciqg ora`d ,drecid zwelgn oet hiiv xrc oi` :iax itn iax laewn¨
iax xrc h`d .orci` rhq`xR ryicbpzn ic oet h`d'n q`ee mixeqi rqiexb ic o'iax orhl`¨¨¨¨
ic h`drb ail xriif h`d - h"yra mrc ortex iax xrc hbrlt ief` - rciif xrc :hb`frb¨¨©
n"dd iax xrc h`d ,yhixfrn oi` oreerb oia ji` oree brh rhyxr ic oi` .orci` rhq`xR¨¨
'dl mz` mipa ,mewnd zad` fi` l`xyi zad` - h"yrad - o'iax oet 'ineta `lbxn :hb`frb¨

.xrcpiw ic hl`d orn h`d xrh`t mrc hl`d h`d orn f` ,mkiwl`¨¨¨¨¨

iytg mebxz

:iaxd dpr .micbpznd iheytn milaeqy mixeqid lceb z` owfd x"enc`l miciqgd extiq drecid zwelgnd onfa

,yhixfrna iziidy mipey`xd minia .miheytd micedid z` xzeia ad` - h"yrad z` dpkn iaxd did jk - `aqd

,mewnd zad` `id l`xyi zad` - h"yrad - iaxd ly [eita 'id xeby ] 'ineta `lbxn :xn` cibnd axd - iaxd

.mipad z` ade` a`d z` ade`d - mkiwel` 'dl mz` mipa
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. . .mei meid l

iying meia` mgpn dkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,d`x :yneg
.c`n jzevn . . . ixy` ,hiw :mildz
.`"na ÎaiwÎ. . . . 'ixtey dpde :`ipz

lr mby r"if r"p d"dllwevf 'wd epizea` w"k mya izrny :eiazknn cg`a azek x"en``
'ek iexwi`a oiikf i`na iyp (` .fi zekxa) l"fx`y dn t"r (h"rne dtegle) dxezl l"v za

'ek oixhpe 'ek iepz`ae.[odilral zeriiqny i"r - dxezd cenila wlg miypl mb]

iyy meia` mgpn ekb"yz'd

.mixeriyi"yxit mr iyy ,d`x :yneg
.izgky `l . . . dn ,hiw :mildz

.ynn lxebd . . . dpde :`ipz

n"vi xetiq oet devn ic o`x`t fi` ,zeciqg oet mixvn z`ivi mrc oi` :x"en`` zegiyn
.ziniptc zinipt ` oi` xetiq mrc orxrdxrc oe` mixetq ryiciqg orliivxrc ,xeaca
dcn ` orbpiixa sx`cra xetq xrcri .miiga d`xed ` fi` xetiq xrcri f` orqiee sx`cra'n

.zeciqgd zxez oet mrep ikxc mrc orxrdxrc oe` devn xecid ` oi` inipt zeig ` oe` daeh

iytg mebxz

"helwl"e miciqg ixetiq xtql ,xeaica mixvn z`ivi xetiq ly devnd zniiw zeciqg ly "mixvn z`ivi"a

daeh dcinl `iadl jixv xetiq lk ;miiga d`xed `ed xetiq lk ik zrcl yi .zeiniptd ly zeinipta xetiqd z`

.zeciqgd zxez ly mrepd ikxc "zhilwl"e ,devn xecida zinipt zeige

zaya` mgpn fkb"yz'd

התועדות. יום בהשכמה. התהלים כל אמירת אלול, חדש ראש מברכים
.mixeriy.i"yxit mr iriay ,d`x :yneg

.clwÎkw :mildz
.l"ce l"ega . . . rxef .g :`ipz

irack wqrd 'idiy icka.. wqr lrad dpd zeinyba enkc .oeaygd ycg `ed lel` ycg
dceara mb `ed ok . . zepexqgd lk z` owzle oeayg zeyrl onfl onfn jixv ,ax gex ozie
ycga ,zeaeh zecnae zevne dxeza miwqer l`xyi lk dpd dpyd lkc ,z"iyd zceara zipgexd
ayeid od 'ilic `xeriy metl cge cg lk ,l`xyin cg`e cg` lk xy` oeaygd ycg `ed lel`
,dpyd jyna mdilr xar xy` lkn mytpa wcv oeayg zeyrl mikixv ,wqr lrad ode ld`
daeh dpkd ici lrc .mpwzl mzcearae mday zepexqgd z`e ,mwfgle mzceara zelrnd rcile

.zeipgexe zeinyba dwezne daeh dpyl mikef . . ef

•
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ראשון יום העבריינים? עם להתפלל מתירים אנו האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úòîLð øeavä úlôz§¦©©¦¦§©©

ïúlôz ñàBî àeä Ceøa LBãwä ïéà ,íéàhç ïäa eéä elôàå ;ãéîz̈¦©£¦¨¨¤©¨¦¥©¨¨¥§¦¨¨

.íéaø ìL¤©¦

במסכת מקורה – ציבור בתפילת מואס אינו שה' – זו אמירה
א)ברכות בחוטאים,(ח, גם מדובר כי שם מוזכר שלא ולמרות .

אף המתפללים בין אין אם – הענין מפשטות זאת ללמוד ניתן
התפילה? את מקבל שה' בכך החידוש מהו (לשונותחוטא,

הרמב"ם)
יכול שהעבריין היא, הענין משמעות האם להסתפק: ויש
המניין, בסיס את המרכיבים האנשים עשרת בתוך אף להיכלל
זה? למנין תוספת מהווה והחוטא כשרים עשרה צריך שמא או
עשר אחד בה שהיו הקטורת, במעשה מהנרמז לדייק ניתן

ריחו חלבנה, עשר, האחד והסממן טוב ריחם עשרה – סממנים
עשרה יש כאשר רק החוטא את לצרף שיש ללמדנו – רע

ב)בלעדיו ו, כריתות מהרש"א .(חדא"ג
לכל למנין כעשירי אף מצטרף שעבריין נפסק, להלכה אך
עומד ובקדושתו הוא, ישראל שחטא, פי על אף שבקדושה. דבר

יד) נה, או"ח .(שוע"ר
או למנין לצרפו שאין בפרהסיא, שבת מחלל זה, מכלל יוצא

לתורה ד)להעלותו נה, א"א נחשבים(פמ"ג הזה בזמן זאת, ועם .
אינם אם ובפרט העמים, בין שנשבו כתינוקות השבת מחללי

לצרפם אפשר ולכן לתיאבון, אלא להכעיס, כן (שעריםעושים
א) טו, בהלכה .מצויינים

שני יום מחיר בכל ספריה מקימים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úà äæ øéòä éða ïéôBëå§¦§¥¨¦¤¤

íéàéáð äøBz øôñ ïäì úBð÷ìå ,úñðkä úéa ïäì úBðáì äæ¤¦§¨¤¥©§¤¤§¦§¨¤¥¤¨§¦¦

.íéáeúëe§¦

הגבאי כנסת. בית בו ונפתח יהודי, יישוב נבנה שם אי
שבעל-פה התורה כל את שתכיל גדולה ספריה להקים מעוניין
בזמן גם האם ואחרונים. ראשונים מדרשים, תלמוד, משנה, –
כך? לשם כיסם את שיפתחו הקהילה בני את להכריח ניתן הזה

קוטביות: דעות נאמרו זו לשאלה שביחס מעניין,
קניית בזמנינו. זאת השוללת שיטה קיימת האחד בקצה
בהם שיקרא "כדי עברו בימים מוצדקת היתה בכפייה ספרים
מצויים, ספרים שכעת בעוד הציבור", מן לקרות שירצה מי כל

תורה לספר מלבד זו, למטרה לכפות נהוג לא חו"מולכן (סמ"ע
ב) ;קסג,

אברהם המגן דעת עומדת השני א)ובקצה דברי(קנ, לדעתו, .
– וכתובים" נביאים "תורה, רק הזכיר אשר – הרמב"ם
ניתנה לא שבעל-פה כשתורה קדומות, לתקופות רק מתייחסים
כל את לקנות הציבור את כופים בזמננו, ואילו להיכתב.

הספרים.
הזקן אדמו"ר הלך יג)ואחריו ד, הגביה(ת"ת שצורת והוסיף, .

עם ואפילו אחד, כל של הכלכלית ליכולת בהתאם תיעשה
להשתתף. חייב הארץ

שלישי יום חולשה... מרגיש הכהן ואם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈÙÎ ˙‡È˘� ˙ÂÎÏ‰,"eëøáú äk"Ÿ§¨§

.íétk úàéNða ,"eëøáú äk" ;äãéîòa©£¦¨Ÿ§¨§¦§¦©©©¦

:"dcinra"

נשען הוא כן אם אלא לעמוד יכול אינו חולשה שמחמת כהן
לברך הוא שיכול יעקב' ה'שבות סובר – מה דבר ברכתעל

כי בישיבה, אף זאת לעשות בידו הרשות ובדיעבד, כהנים.
מעכבת אינה א)העמידה סי' .(ח"ב

נלמד כהנים בברכת עמידה דין ביהודה', ה'נודע לדעת אך
ולברך לשרתו ה' לפני "לעמוד מהפסוק המקדש, מעבודת

ח)בשמו" י, להישען(דברים ואין מעכבת, אכן העמידה לזאת, אי .

כישיבה נחשב הדבר שכן הברכה, ה)בעת או"ח .(מהדו"ק
:"mitk z`iypa"

האם כלשהי, מסיבה ידיו את להגביה מסוגל שאינו כהן
חלוקות זה בנושא גם הידיים? נשיאת ללא אף לברך הוא רשאי

הדעות:
דעת ואילו מעכבת. אינה שההגבהה סובר יעקב' ה'שבות
הכרחי. תנאי מהווה הידיים הגבהת – החלטית ביהודה' ה'נודע
התנאים את ומשווה הכולל כאן, הרמב"ם מלשון כן ומוכיח
כפיים נשיאת עמידה, הקודש, לשון כהנים: בברכת הנדרשים

רם. וקול

רביעי יום עצמנו את וגם התפילין, את בודקים

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰¯ ïøBòì ïøéæçäå ï÷ãa§¨¨§¤§¦¨§¨

éøö Bðéà íìBòì.úøçà íòt ï÷ãáì C §¨¥¨¦§¨§¨©©©¤¤

לא תכופות. לעיתים התפילין כשרות את לבדוק נהוג בימינו
את "ושמרת בפסוק רמוז הדבר מהדיעות שלחלק יודעים כולם

ימימה" מימים למועדה הזאת יג)החוקה .(שמות

תפילין, למצות מתייחסת הזאת" "החוקה – הכיצד?
" והמילה קודם. בפסוק אתminiהמדוברת לבדוק שיש מלמדת "

" שבפסוק כשם שנה, מידי גאולתו"miniהתפילין (ויקראתהיה
לשנה.כה) גם הכוונה

ש"החוקה גמליאל בן שמעון רבי טען כנגדו רבי. דעת זו
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פעם אף לבודקם צורך ואין לתפילין, ביחס אמורה אינה הזאת"
א) פי"א, עירובין .(ירושלמי

שמעון, רבי כדעת ערוך ובשולחן ברמב"ם נפסק להלכה,
אלא אחת, פעם בכשרות שהוחזקו תפילין לבדוק חיוב שאין

העור התקלקל כן ובט"ז)אם י. לט, .(או"ח
לא אם גם לבודקם שרצוי אברהם' ה'מגן כתב למעשה, אבל

ובעל מזיעה. מתקלקלים הם שהרי מיוחד, דבר שום להם אירע
משובח. זה הרי המרבה, שכל הוסיף מגדים' ה'פרי

בשנה, שנה מידי לבודקם שעדיף מובא קודש בשיחות ואכן,
עצמנו את ובודקים מפשפשים אנו בו אלול בחודש ובייחוד

תשמ"ח) אלול א תשל"ד, אב כ .(שיחת

חמישי יום הבית של השמירה מוקד – המזוזה

:'„ ‰ÎÏ‰ ,'‰ ˜¯Ù ‰ÊÂÊÓ ˙ÂÎÏ‰íéðôaî da ïéáúBkL elà¥¤§¦¨¦¦§¦

äåöî ïéNBòL ..àaä íìBòì ÷ìç ïäì ïéà Y . . íéëàìnä úBîL§©©§¨¦¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¦¦§¨

.ïîöò úéðäì òéî÷ àeäL elàk . . äìBãb§¨§¦¤¨¥©©£¨©©§¨

המזוזה בגב שכותבים כפי הבית, על שומרת שהמזוזה ידוע
" תיבותיו שראשי שד"י, שם יו"דשראל"iלתותcומרyאת (ד"מ

מיטתכם,רפח) על ישנים "אתם למזוזה: בנוגע חז"ל כמאמר .
מבחוץ" אתכם שומר ב)והקב"ה לג, .(מנחות

מזוזה במצות מרכזית מטרה מהווה השמירה כן: על יתר
א) מד, שם מגוף(תוס' חלק אם כי חיצוני, שכר זה אין כלומר, .

קביעת בעת לחשוב יכול שהאדם אפוא, ברור, עצמה. המצוה
שלה. השמירה כוח על גם המזוזה

עשיית כנגד הנחרצים הרמב"ם דברי עם מסתדר זה כל איך

כ'קמיע'? המזוזה
לקרוא מתיר רמב"ם שאותו נקדים השאלה, את לפתור בכדי

הגנה לשם מהתורה יב)פסוקים יא, ע"ז ביחס(הל' מכך להסיק ניתן .
על מגינה שהיא לחשוב מניעה אין לדעתו שגם למזוזה,

הדיירים.
מאת באה שהשמירה שוכח האדם כאשר מתחילה הבעיה כל

d"awdמלאכים של שמות שבהוספת הנחה, מנקודת יוצא הוא .
קיום מצד נובע שהדבר ולא 'קמיע', בתור הגנה, כוח טמון

ה'. מצות
– אותו רק – ואותו פסול, בהחלט הוא כזה מחשבה קו

הרמב"ם. שולל
[y"r .121 cenr ,hi jxk zegiy ihewl t"r]
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תקנה? לו אין מדוע רבינו: דברי על הרשב"א הקשה
שאם נאמר בה שבת, במסכת הוא ההלכה מקור לומר: ויש

יגנזו" אלו "הרי כדינן שלא הפרשיות ב)נכתבו שיש(קג, מזה .
תקנה. להן שאין אנו למדים לגנוז, צורך

אלא טעויות, לתקן ניתן הדין מעיקר אחרת: אפשרות

המחיקות בשל – סיבות משתי לביצוע קשה הדבר שלמעשה
צורך ייווצר וגם למחקו; שאסור שם שיזדמן יתכן ואחרי, ֵלפני
אסור זה ודבר הפרשיות, בין הרווח לשם הכתב את להקטין

.(כס"מ)
שהאפשרות – תקנה" לו "אין במילים הכוונה זה, ולפי
מקרה יזדמן זאת בכל אם אך נדירה. הינה אלו טעויות לתיקון

לתקנו שיכולים הרמב"ם מודה יתאפשר, התיקון משנהבו (יסוד
.תורה)

שבת-קודש בתכלת? נצבע חוט חצי רק מדוע

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰,ïéèeçä úðBîMî ãçà äéäéå§¦§¤¤¨¦§©©¦

.ïáì ,äòáMäå ;úìëz èeç§¥¤§©¦§¨¨¨

נחלקו בתכלת:dnkהראשונים נצבעים כנף בכל חוטים
תכלת. הינו מהשמונה אחד שפתיל כאמור, הרמב"ם, דעת

רק פתיליivgכלומר, שמונת כידוע, שכן, בתכלת. נצבע חוט
הכפלת באמצעות נוצרים לשמונה.`draxהציצית חוטים

את צובעים ולדידו, חולק, שבסופוlkhegdהראב"ד כך ,
– דבר תכלת.miipyשל הם השמונה מתוך

התכלת חוטי שמספר דעים תמימי התוספות ובעלי רש"י
ארבעת מתוך שניים לצבוע ויש הלבן, חוטי למספר זהה
בתכלת צבועים פתילים ארבעה לדבריהם, בתכלת. החוטים

התכלת) ד"ה א לח, .(מנחות
כך: שהסביר מי יש הרמב"ם ובדעת

חוט אם כי הציצית, חוטי מעיקר אינו התכלת לשיטתו
בלבד א-ב)כריכה א, ציצית פרשיות(הל' שתי – בתורה והנה, .

כריכה אודות כלל מוזכר לא באחת ציצית: כב)אודות ורק(דברים ;
. . "ונתנו כתוב zlkzבאחרת liztתכלת חוט – "lztznd

jxkpe.החוטים סביב
היות – חוט חצי רק שצובעים דעתו מדוע נבין זו בדרך
שרק משום חוט, בחצי די כריכה, דין נלמד "פתיל" שמהלשון

החוטים. ליתר מסביב כריכה לשם הנדרש הוא
[dnw cenr ,m"zq zekld c"ixbd ixeriy]
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ראשון יום
ח ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

חּטאים,‡. ּבהן היּו ואפּלּו ּתמיד; נׁשמעת הּצּבּור ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּתפּלת
,לפיכ רּבים. ׁשל ּתפּלתן מֹואס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין
ּכל יחידי, יתּפּלל ולא הּצּבּור, עם עצמֹו לׁשּתף אדם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹצרי
ויעריב אדם יׁשּכים ּולעֹולם ּבצּבּור. להתּפּלל ׁשּיכֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזמן
עת, ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ׁשאין הּכנסת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלבית
ּבעירֹו, הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל הּכנסת. ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא

רע'. 'ׁשכן נקרא - להתּפּלל לתֹוכּה נכנס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָואינֹו
נרּדפה,·. "ונדעה ׁשּנאמר: הּכנסת, לבית לרּוץ ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומצוה

ּפסיעה יפסע אל הּכנסת, מּבית ּוכׁשּיצא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
יּכנס הּכנסת, לבית ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּסה,

ּפתחים ׁשני ביהכנ"ס]ׁשעּור לקּים[לתוך יתּפּלל, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּפתחי". מזּוזת ְְְִָָֹֹ"לׁשמר

ּגדֹול‚. הּמדרׁש וחכמים[בחשיבותו]ּבית הּכנסת. מּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם להם ׁשהיּו ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
ּבּתֹורה; ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא מתּפללין היּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

הּצּבּור. ּתפּלת ׁשם ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַַָוהּוא,
ּבקֹול„. מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָוכיצד

ּגדֹולים מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין ׁשֹומעין. והּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹרם,
מקצתן היּו ואפּלּו מהם. אחד צּבּור ּוׁשליח חֹורין, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּובני
עׂשרה; ּבהן מׁשלימין - חֹובתן ידי ויצאּו התּפּללּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּכבר
אֹומרין אין וכן התּפּללּו. לא העׂשרה רב ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹוהּוא,
ולא ּולאחריה, לפניה ּומבר ּבּתֹורה קֹוראין ולא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻקדּׁשה,

ּבעׂשרה. אּלא ּבּנביאים, ְְֲִִִִֶַַַָָָמפטירין
ׁשמע‰. ּברּכת מברך אחד יהיה לא שלפניוכן [הברכות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבעׂשרה;קר"ש] אּלא 'אמן', אחריו ועֹונין ׁשֹומעין ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹוהּכל
ׁשמע' על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא ברכותוזה את לציבור [קורא ְְְִֵֶַַַָ

שמע] ואיןקריאת ּבעׂשרה; אּלא קּדיׁש אֹומרין ואין .ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מן והּכהנים ּבעׂשרה, אּלא ידיהן את נֹוׂשאין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּכהנים
ׁשּנאמר: 'עדה', הּנקראין הן מּיׂשראל עׂשרה ׁשּכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמנין.
וכלב. יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו לעדה", מתי ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ"עד

.Âעדה ּבתֹו אּלא יהיה לא - ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכל
אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּיׂשראל,
אף מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו אם - ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּדברים

הּׁשאר. יגמרּו - רּׁשאין ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֶַַַָָעל
.Êצּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי

ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכלעּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבּקטּנהאורכה] ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר

אין - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה מצטרפין; -ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, צּבּור ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָמצטרפין.
יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, צּבּור ְְְְִִִִֵַַַַָָָָחֹובתן;

ּבמקֹוםי עּמהם ואינֹו מהן מפלג הּוא ׁשהרי חֹובתן, די ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּפּסין לּגדֹולה ׁשּיׁש מּפני הרי[מחיצות]אחד; ּומּכאן, מּכאן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ואין הּקטּנה; מן ּכמפלגת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻֻהיא

זוית ּכקרן היא הרי ׁשּלּה.[פינה]אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶָָָ
.Áולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה. מפלגת ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶָֻמּפני
.Ë?ּכיצד חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח

ּכל אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ּוברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּברכה
ידי יֹוצא אינֹו הּיֹודע, אבל להתּפּלל; יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבמי

עצמֹו. ּבתפּלת אּלא ְְִִֶַַָָחֹובתֹו
.Èמראׁש חּוץ הּימים, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹּבּמה

אּלּו, ימים ּבׁשני אבל יֹובל. ׁשל הּכּפּורים ויֹום ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשנה,
ׁשאינֹו מי את ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע את מֹוציא צּבּור ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשליח
אֹותן הּיֹודעין רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ׁשהן מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻיֹודע,
רצה אם ,לפיכ צּבּור. ּכׁשליח ּבהן ּדעּתן לכּון ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָיכֹולין
צּבּור ׁשליח ּתפּלת על לסמ אּלּו, ימים ּבׁשני ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּיֹודע,

ּבידֹו. הרׁשּות - חֹובתֹו ידי ְְְְִֵָָָלהֹוציאֹו
.‡Èּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא צּבּור, ׁשליח ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּומׁשּתּדלין ּביֹותר. מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּובמעׂשיו;
ׁשּלא ּומי לקרֹות. ורגיל ערב קֹולֹו צּבּור, ׁשליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות
ׁשליח יהא לא - ּגדֹול חכם ׁשהּוא ּפי על אף - זקנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמּלא

ׁשמע על הּוא ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני [מברךצּבּור, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את ׁשלׁשכש"ץ אחר ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ

ׁשנה. ְֵֶָָעׂשרה
.·È,עין לאלף אֹו אלף, לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

אין - ּכתּקּונן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מּתלמידיו אחד ממּנה והרב צּבּור. ׁשליח אֹותֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממּנין

ּבצּבּור. לפניו ְְְְִִֵַָָלהתּפּלל
.‚Èצּבּור.[עיוור]הּסּומה ׁשליח ונעׂשה ׁשמע, על ּפֹורס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

ׁשמע, על ּפֹורס ׁשהּוא ּפי על אף - מגּלֹות ׁשּכתפיו מי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
עטּוף. ׁשּיהיה עד לתפּלה צּבּור ׁשליח נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינֹו

ט ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות
העם‡. ּכל - ּבּׁשחר הּוא: ּכ הּצּבּור, ּתפּלֹות ְִִֵֶַַַַָָָָסדר

ּבאמצע ועֹומד הּתבה לפני יֹורד צּבּור ּוׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָיֹוׁשבין,
יהא 'אמן, עֹונים העם וכל קּדיׁש, ואֹומר ּומתחיל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהעם;
קּדיׁש; ּבסֹוף 'אמן' ועֹונין ּכחן, ּבכל 'מבר רּבה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹׁשמיּה
אחריו: עֹונים והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹואחר
ׁשמע על ּופֹורס ּומתחיל ועד'. לעֹולם ,המבר ה' ּברּו'ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ

רם ק"ש]ּבקֹול שלפני ברכות אחר[מברך 'אמן' עֹונין והן , ְְִֵֵַַָָ
עד עּמֹו, קֹורא ולקרֹות לבר והּיֹודע ּוברכה, ּברכה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

יׂשראל'. 'ּגאל ְְִֵֵֶַָָָׁשּמבר
יֹודע·. ׁשאינֹו ּומי ּבלחׁש, ּומתּפללין מּיד, עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּכל
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ּבל צּבּור ׁשליח ׁשּיתּפּלל עד וׁשֹותק עֹומד חׁשלהתּפּלל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ׁשלׁש יפסע הּצּבּור, מן ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם; ׁשאר ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹֹעם
ּבעת אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּפסיעֹות

ְִֶַׁשּיפסע.
לאחֹוריו,‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש צּבּור ׁשליח ׁשּיפסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר

את להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָמתחיל
'אמן' ועֹונין וׁשֹומעין, עֹומדין והּכל התּפּלל; ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹמי
ּבין חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין ּוברכה, ּברכה ּכל ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאחר

חֹובתן. ידי יצאּו ׁשּכבר ְְְֵֵֶָָָָאּלּו
ׁשליח„. ׁשהּגיע וכיון ׁשליׁשית; ּבברכה קדּׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואֹומר

לּמקֹום לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
וכֹורע, ל'מֹודים' צּבּור ׁשליח ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדי; יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מֹודים
על והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית,
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו, ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
רצֹונ ולעׂשֹות ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְֲִֶֶַַָָֹֻלחצרֹות
'מֹודים האֹומר וכל .'ל מֹודים ׁשאנּו על ׁשלם, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּבלבב

אֹותֹו. מׁשּתקין ְְִִַמֹודים',
ויּטה‰. ּפניו, על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחר

ויגּביּה ויׁשב נֹופל; והּוא ויתחּנן הּצּבּור, וכל הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
מיּׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְְִֵַַָָָָָֹֻראׁשֹו
ּפעם קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו, צּבּור ׁשליח יעמד ּכ ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹואחר
"והּוא ואֹומר ּתחּלה; ׁשעֹונין ּכדר עֹונין והן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָׁשנּיה,
קֹורין והן יֹוׁשבין, והן עֹומד הּוא - לדוד" "ּתהּלה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָרחּום",
ּבריתי", זאת "ואני, לצּיֹון", "ּובא אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹעּמֹו;
והן הּקדּׁשה, וגֹומר זה", אל זה "וקרא קדֹוׁש", ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ"ואּתה
וקֹורא וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁשה קדֹוׁש" קדֹוׁש "קדֹוׁש ְְְְִִֵֵָָָָָֹעֹונין
ּתרּגּום, וקֹוראהּו רּוח", "וּתּׂשאני ואֹומר ּתרּגּום, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֻהּקדּׁשה
להבין ּכדי ּתרּגּום, וקֹוראהּו ועד", לעֹולם ימל "ה' ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹואֹומר

ָָלעם.
.Âעם אחריה, וׁשל הּקדּׁשה, ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻואּלּו

ּבדברי מתחּנן ּכ ואחר הּיֹום'. 'סדר הּנקראין הן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּתרּגּומן
עֹונין העם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים, ּובפסּוקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּתחנּונים

ונפטרין. ְְְְִִַָָּכדרּכן,
.Êׁשּלא צּפֹור קן על ׁשרחם 'מי ּבּתחנּונים: האֹומר ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל

ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו יׁשחט 'ׁשּלא אֹו הּבנים', על האם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹיּקח
אֹותֹו, מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו', ירחם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד,
ׁשאּלּו רחמים, ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ׁשּמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני
לא וכן עּקר. ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא הרחמים, מּפני ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹהיּו
והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ּבכּנּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹירּבה
סֹוף להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", והאּמיץ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהחזק
ּׁשאמר מה אֹומר אּלא - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשבחיו

רּבנּו. ֵֶַֹמׁשה
.Áאׁשרי" רחּום", "והּוא צּבּור ׁשליח אֹומר - ְְְְְִִִֵֵַַַָּבמנחה

לדוד"; "ּתהּלה לֹו", ׁשּככה העם "אׁשרי ,"בית ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיֹוׁשבי
קּדיׁש, ואֹומר צּבּור ׁשליח ועֹומד מיּׁשב, והעם הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻקֹורא

ּבלחׁש; ּכּלן ּומתּפללין ּכדרּכן, 'אמן' אחריו עֹונין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻוהם
ּכדר רם ּבקֹול ּומתּפּלל צּבּור, ׁשליח חֹוזר ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָואחר
והן, הּוא ויֹוׁשב הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ּבׁשחרית, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעׂשה
ּומתחּנן והן, הּוא ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהן, על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹונֹופלין
קּדיׁש, ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר מיּׁשב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעט

למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן, עֹונין העם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכל
.Ëוהּוא" ואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל - ְְְְִֵֵֶֶָָָָּבערב

המבר ה' ּברּו' עֹונין: והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹרחּום",
ואחר קּדיׁש, ואֹומר ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד'. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹלעֹולם
אֹומר - ּוכׁשּמׁשלימין ּבלחׁש. ּומתּפללין עֹומדין הּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּכ
ערבית, רם ּבקֹול להתּפּלל חֹוזר ואינֹו נפטרין. והן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָקּדיׁש,
ּברכֹות יבר לא לפיכ חֹובה, ערבית ּתפּלת ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלפי
להֹוציאֹו. ּכדי ּבהן ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבּטלה,

.Èׁשּמתּפּלל אחר צּבּור ׁשליח חֹוזר - ׁשּבתֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבלילי
מתּפּלל אינֹו אבל רם; ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, עם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָּבלחׁש
אֹומרּה: הּוא וכ הּׁשבע. מעין אחת ּברכה אּלא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשבע,
אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֱֱֲֵֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹֹ
עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ואלהי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹיצחק
וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל וארץ, ׁשמים ברחמיו ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָקֹונה
הּמל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ּבדברֹו, אבֹות מגן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּכל,
בם ּכי קדׁשֹו, ּבׁשּבת לעּמֹו הּמניח ּכמֹוהּו, ׁשאין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש
לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה נעבד לפניו להם; להניח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
מבר הּׁשלֹום, אדֹון הּברכֹות, מעֹון ּתמיד, יֹום ְְְְֲִֵַַָָָָָּבכל
ענג, מדּׁשני לעם ּבקדּׁשה ּומניח הּׁשּבת ּומקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻֻהּׁשביעי
נא רצה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו בראׁשית; למעׂשה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָֹֹזכר
ואֹומר הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו וכּו' ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָּבמנּוחתנּו

נפטרין. העם וכל ְְִִִַָָָָקּדיׁש,
.‡Èּבאין העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹולּמה

לבֹוא ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבת, ּבלילי ערבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהתּפּלל
ויבֹוא הּכנסת, ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו; הׁשלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹולא
ּכדי ּומתּפּלל, צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכ סּכנה. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָלידי
ויצא הּמתאחר, ּתפּלתֹו ׁשּיׁשלים עד העם ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיתעּכבּו

ִֶָעּמהן.
.·Èיֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ,ְְְִִֶַָָָלפיכ

ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש אֹו ְְִִִִִֵֵֶַַַַֹֹהּכּפּורים,
ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין מזּכיר הּתבה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפני
זֹו. ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי ּבלבד, הּׁשּבת' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ'מקּדׁש

.‚Èּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות
לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
ּומתּפּלל וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָואֹומר
אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ּבקֹול ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּוסף
ולא קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם מּוסף, ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻּתפּלת
אֹומר אּלא הּימים, ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלת אחר ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּתחנּונים
לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? הּמנחה. ּתפּלת קדם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹותּה
ּומתּפללין קּדיׁש; ואֹומר ּתחנּונים, ודברי הּיֹום סדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַואֹומר
ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ּומׁשמיע וחֹוזר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָמנחה,

ִַקּדיׁש.
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.„Èהּיֹום סדר אֹומר - מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻּבראׁשי
אחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי מּוסף. ּתפּלת ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאחר

מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת
י ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ּבכּונה;‡. ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמי
מי .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
ואם לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּטעה
לעבֹודה חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֹטעה

לתחּלת["רצה"] חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ואם ;ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ה על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ּבּה, ׁשּטעה ׁשליחּברכה וכן ּסדר. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּוא זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ּכׁשהּוא ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָצּבּור
ֵחֹוזר.

אני·. ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל
טרח מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר. ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאם
יתחיל,‚. מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשליח

ּבברּכת טעה ואם ּתחּתיו. אחר יעמד - ׁשעה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹוׁשהה
ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ממּתינין אין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמינים,
אם אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ּבֹו; נזרקה מינּות ְְְְֲִִִִִֶֶָָָָֹׁשּמא
ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. לֹו ממּתינין ּבּה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹהתחיל

ָָׁשעה.
ּבּה„. ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן

טעה אם אבל האמצעּיֹות; מן ּבאחת טעה אם ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון,
ואם הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹּבאחת
העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ּבאחת ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָטעה

צבּועים'‰. ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

יעבר. לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמּפני
.Âחֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי

ׁשהיא ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,
ּתפּלת ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻנדבה;
ׁשּכבר ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנדבה,
ּתפּלת היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהתּפּלל
על אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית

חֹובה. ׁשאינּה ֵֶַַָָּדעת
.Êנזּכר ואם יצא; ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמי

וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָוהּוא
אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּומתּפּלל
ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ּבמנחה. אֹו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשחרית

ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה הׁשלים אם וכן [במחשבה]הּברכה; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל חֹוזר מּוסף, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

חדׁש. ראׁש ואחד ְֶֶָֹֹטֹוב,
.Á'הּגׁשם 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמי

אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' 'מֹוריד ְְְִִִִֵֵַַַַָֹֹולא
- הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ואם ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָחֹוזר.

ׁשאין אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם לראׁש; ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹחֹוזר
ּבּקׁשה. צרי ואינֹו נעצר, ְֱִֵֶַַַָָָָהּטל

.Ëקדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי
ואם ּתפּלה'. ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'ׁשֹומע
ואם הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

.Èׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,
ּתחנּונים ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,

ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ
לעבֹוד חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ה.ׁשהׁשלים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

.‡Èּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה
- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה

חֹוזר. אינֹו הזּכיר, לא ְִִִֵֵֹאם
.·Èחֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

חּוץ רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
ולא צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית
מחזירין אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' 'יעלה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָהזּכיר
לפניו, הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור טרח מּפני ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו,

חדׁש. ראׁש ּבּה מזּכיר ְִֶֶַָֹֹׁשהּוא
.‚Èטעה - הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעׂשרת

לראׁש. חֹוזר הּקדֹוׁש', 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
חֹוזר ּומׁשּפט', צדקה 'אֹוהב עׂשרה ּבאחת וחתם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתחּלת
חֹוזר ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד נזּכר לא ואם הּסדר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוהֹול

צּבּור. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלראׁש.
.„Èנזּכר אם - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹטעה

נזּכר ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע מבּדיל ּתפּלה', 'ׁשֹומע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקדם
וכן לחזר. צרי ואינֹו ּתפּלתֹו מׁשלים ּתפּלה', 'ׁשֹומע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאחר
ו'עננּו' ּובפּורים, ּבחנּכה הּנּסים' 'על הזּכיר ׁשּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹֻמי
ואחד יחיד אחד ּומתּפּלל; חֹוזר אינֹו - ּתענית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבתפּלת
אבינּו 'עננּו אֹומר: - רגליו ׁשּיעקר קדם נזּכר ואם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹצּבּור.
צרה', עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה ּתפּלה, ׁשֹומע אּתה ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכּו'

פי". אמרי לרצֹון ְְְִִִֵָ"יהיּו
.ÂËערבית יתּפּלל ׁשּבת, ּבערב מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח

מנחה התּפּלל ולא ׁשכח טֹוב. ּביֹום וכן ׁשּבת; ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשּתים ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל - טֹוב ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשּבת
ואם ּבּׁשנּיה: מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל חֹול, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשל
אבל יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ּבׁשּתיהן, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהבּדיל
ּומתּפּלל חֹוזר - ּבּׁשנּיה והבּדיל ּבראׁשֹונה, הבּדיל לא ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֹאם
מּפני לֹו, עלתה לא ׁשהראׁשֹונה מּפני ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹּתפּלה
ׁשּתי הּמתּפּלל וכל ערבית. ּתפּלת ׁשהיא לּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהקּדימּה
אּלא זֹו; אחר זֹו יתּפּלל לא - ּומּוסף ׁשחרית אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹּתפּלֹות,

ׁשּתתחֹונן ּכדי לתפּלה, ּתפּלה ּבין ּדעּתֹו[תתיישב]יׁשהה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ָָעליו.

.ÊËלתפּלת ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור, לּמתּפּלל לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאסּור
ּבלחׁש מתּפללין צּבּור ּומצא הּכנסת, לבית הּנכנס ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצּבּור.
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צּבּור ׁשליח יּגיע ׁשּלא עד ולגמר להתחיל יכֹול אם -ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֹ
צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע עד ימּתין לאו, ואם יתּפּלל. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֻלקדּׁשה,
עד ּבמּלה, מּלה ּבלחׁש עּמֹו ויתּפּלל רם, ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהתּפּלל
הּצּבּור, עם הּקדּׁשה ועֹונה לקדּׁשה; צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻֻׁשּיּגיע
קדם להתּפּלל התחיל ואם לעצמֹו. ּתפּלה ׁשאר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומתּפּלל
ולא יפסיק, לא - לקדּׁשה צּבּור ׁשליח והּגיע צּבּור, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹֹֻׁשליח
רּבה ׁשמיּה יהא 'אמן, יענה לא וכן עּמהן. קדּׁשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻיענה
ּבׁשאר לֹומר, צרי ואין הּתפּלה; ּבאמצע והּוא ,'ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמבר

ְָּברכֹות.
שני יום

יא ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות
לֹו‡. להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּכל

הּוא זה, ּומקֹום ּתפּלה; עת ּבכל לתפּלה ּבֹו ׁשּיּכנסּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבית
לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. 'ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקרא

הּכנ ּבית ּוכתּובים.להן נביאים ּתֹורה ספר להן ולקנֹות סת, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשל·. ּבגבהּה אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּבֹונין

עד אֹותֹו ּומגּביהין ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
ּבית את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל ּגבֹוּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
לּמזרח, אּלא הּכנסת ּבית ּפתחי ּפֹותחין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינּו".
היכל ּבֹו ּובֹונין קדמה". הּמׁשּכן לפני "והחנים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּמתּפללין ּברּוח זה היכל ּובֹונין ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּניחין
ההיכל מּול אל ּפניהן ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדּה

ּבּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו
עליה‚. ׁשּיעלה ּכדי הּבית, ּבאמצע ּבימה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּומעמידין

- ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי אֹו ּבּתֹורה ְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּקֹורא
ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ּוכׁשּמעמידין ּכּלן. ׁשּיׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
ּכלפני הּתבה ואחֹורי ּבאמצע, אֹותּה מעמידין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּתֹורה,

העם.[כלפי] ּכלּפי ּופניה ְֵֵֶַַָָָָָההיכל,
יֹוׁשבין„. הּזקנים ּכנסּיֹות? ּבבּתי יֹוׁשבין העם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּכיצד

העם וכל ההיכל; ּכלּפי ואחֹוריהן העם, ּכלּפי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופניהן
הּׁשּורה לאחֹורי ׁשּורה ּכל ּופני ׁשּורה, לפני ׁשּורה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָיֹוׁשבין
ּוכלפני הּקדׁש, ּכלפני העם ּכל ּפני ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
עֹומד צּבּור ׁשּׁשליח ּובעת הּתבה. ּפני ּוכלפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּזקנים
הּקדׁש, ּכלפני ּופניו הּתבה, לפני ּבארץ עֹומד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלּתפּלה,

העם. ְִָָָּכׁשאר
ּכבֹוד,‰. ּבהן נֹוהגין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָּבּתי

אֹותן[מטאטאין]מכּבדין ּומרּבצין מים]אֹותן .[מזלפין ְְְְִִַַָָ
ּובמערב ּבספרד יׂשראל ּכל ליםונהגּו שמעבר [מדינות ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ

הּצבי[בבל]ּבׁשנערהתיכון] עׁשׁשּיֹות[א"י]וארץ להדליק , ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָ
עליהן. ליׁשב ּכדי מחצלֹות ּבקרקען ּולהּציע ּכנסּיֹות, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבבּתי

אדֹום הנוצרים]ּובערי הּכּסאֹות.[ארצות על ׁשם יֹוׁשבין , ְְְֱִִֵַַָָ
.Âקּלּות ּבהן נֹוהגין אין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבּתי

והתל ׂשחֹוק ּכגֹון ואין[הוללות]ראׁש, ּבטלה. וׂשיחה ְְְְְְִֵֵֵֵָָֹ
נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין ואין ּבהן, [מתקשטים]אֹוכלין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

מּפני ּבחּמה לא להן נכנסין ואין ּבהן. מטּילין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן,
ותלמידיהן וחכמים הּגׁשמים. מּפני ּבּגׁשמים ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהחּמה,

מּדחק ּבהן ולׁשּתֹות לאכל מּתרין .[כשמוכרחים]- ְְֱִִִֶֶַָָֹֹֻ

.Êחׁשּבֹונֹות היּו ּכן אם אּלא חׁשּבֹונֹות, ּבהן מחּׁשבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָואין
וכּיֹוצא ׁשבּויים, ּופדיֹון צדקה ׁשל קּפה ּכגֹון מצוה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻׁשל
ּכגֹון רּבים, ׁשל הסּפד אּלא ּבהן, מסּפידין ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבהן.
העם ׁשּכל העיר, אֹותּה חכמי ּגדֹולי ּבהסּפד ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ּבגללן. ּובאין ְְְִִִִַָָָמתקּבצין
.Áלא - ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

ׁשּכנגּדֹו אחר ּבפתח ויצא זה ּבפתח ׁשּיּכנס ּכדי ּדר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעׂשּנּו
מצוה. לדבר אּלא להן, להּכנס ׁשאסּור ;הּדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלקרב

.Ëחברֹו אֹו ּתינֹוק לקרֹות הּכנסת לבית להּכנס ׁשּצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשמּועה יאמר אֹו מעט ויקרא יּכנס, ּכ[הלכה]- ואחר , ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

אינֹו ואם ּבלבד. חפצֹו ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי חברֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיקרא
ׁשאּתה ּפסּוק לי 'קרא הּתינֹוקֹות: מן לאחד יאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיֹודע,
יצא, ּכ ואחר הּכנסת, ּבבית מעט יׁשהה אֹו ּבֹו'; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָקֹורא
יֹוׁשבי "אׁשרי ׁשּנאמר: היא, מצוה מעסקי ׁשם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהיׁשיבה

."ְֵבית
.Èלֹו מּתר זה, ּבפתח להתּפּלל אֹו לקרֹות ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמי

לאדם ּומּתר ;הּדר את לקרב ּכדי ׁשּכנגּדֹו ּבּפתח ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻלצאת
ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ּבמקלֹו הּכנסת לבית [כשגופיהלהּכנס ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

גופו] הּכנסת.על ּבבית רֹוקק לרק, צרי היה ואם .ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
.‡Èהן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו, מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

ּפי על אף - מקּדׁשיכם" את "והׁשּמֹותי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַעֹומדין,
ּבהן ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם עֹומדין. הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהן
ורּבּוץ מּכּבּוד חּוץ - ּבחרּבנן ּבהן נֹוהגין ּכ ְְְְֲִִִִִֶָָָָָֻּביּׁשּובן,

ושטיפה] אֹותן.[טאטוא מרּבצין ואין אֹותן מכּבדין ׁשאין ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
מּניחין אֹותן, ּתלׁשּו ואם יתלׁש; לא עׂשבים, ּבהן ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֹעלּו
רּוחם ותעֹור העם, אֹותן ׁשּיראּו ּכדי ּבמקֹומן, ְְְְִִֵֵֶָָָָָָאֹותן

לבנֹותן. ְְְְִִַָויׁשּתּדלּו
.·Èאֹו ּבמקֹומֹו, אחר לבנֹות ּכדי הּכנסת ּבית סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין

ׁשּמא - זה סֹותרין ּכ ואחר אחר, ּבֹונין אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמקֹום
ּבֹונה - מּמּנּו אחד ּכתל נפל יבנּו. ולא אנס, ּדבר להן ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹיארע

הּיׁשן.[כותל] סֹותר ּכ ואחר הּיׁשן, ּבצד ְְֵַַַַַָָָָָָָחדׁש
.‚Èאם אבל יסֹודֹותיו. חרבּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹּבּמה

מּיד, אֹותֹו סֹותרין - לּפל ּכתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרבּו
ּתדחק ׁשּמא ּובּלילה, ּבּיֹום ּבמהרה לבנֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּומתחילין

חרב. ויּׁשאר ְִֵֵַָָָָהּׁשעה,
.„Èּבית אבל הּמדרׁש; ּבית הּכנסת, ּבית לעׂשֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר

ּבית ׁשּקדּׁשת הּכנסת, ּבית אֹותֹו עֹוׂשין אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמדרׁש,
ולא ּבּקדׁש ּומעלין הּכנסת, ּבית קדּׁשת על יתרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻהּמדרׁש
לּקח להן יׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמֹורידין.

ּתבה ּבדמיה[לס"ת]ּבדמיו לּקח להן יׁש ּתבה, מכרּו ; ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּתיק[מעילים]מטּפחֹות מכרּו[בית]אֹו ּתֹורה; לספר ְְְִִֵֶָָָ

חּמׁשין ּבדמיו לֹוקחין ּתיק, אֹו חמשהמטּפחֹות של [גליונות ְְְִִִִָָָָֻ
נפרדים] תורה ּתֹורה.חומשי ספר לֹוקחין חּמׁשין, מכרּו ;ְְִִֵֶָָָֻ

ספר אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין - ּתֹורה ספר מכרּו אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאבל
ּתֹורה. ספר מּקדּׁשת למעלה קדּׁשה ׁשם ׁשאין אחר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּתֹורה

ּבמֹותריהן שמכרו]וכן ממה הכסף .[מותר ְְֵֵֶָ
.ÂËאֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן

ספר אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו הּכנסת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
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אּלא אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ורצּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּתֹורה,
מה עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה קּלה ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֻֻמּקדּׁשה
ּׁשּירצּו. מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו לעׂשֹותֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּׁשּגבּו

ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, ּבית ּכלי ׁשעל[וילון]וכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ואםהאר הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ׁשּמּניחין ֹון ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ

הּתנאי. ּכפי הן הרי עליהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַהתנּו
.ÊË?הּכנסת ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה

ּדעת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל הּכנסת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבית
רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה לבּדם, הּכפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבני

ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. למכרֹו, [עריםּכּלן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשּיבֹואגדולות] נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָויתּפּלל
לעֹולם. אֹותֹו מֹוכרין ְְְִֵָואין

.ÊÈלבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני
ספר אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻמרחץ,
טֹובי ׁשבעה התנּו ואם הּמים. ּבית ולא הּטבילה, ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹולא

מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר
מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא

.ÁÈהעיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן
ּוכׁשּלֹוקחין חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
והּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו. מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו חּלין ְְְְְֲִִִִֶֶַַֻיהיּו
.ËÈאדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי ּׁשעׂשה,[שיהיה מה ּכל - ֶֶַָָָָ

ּכפי ויתנה ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעׂשּוי,
ּׁשּיראה. ְִֶֶַמה

.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,
וכן אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹנתנּוה;
ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ּבמּתנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָולּתן
אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין אסּור, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלהלוֹותן,

ּכדמים. ׁשהיא ְֲִִֶַָָָּבהניה
.‡Îּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹובּה

הּכנסת ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל
לתפּלה להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתפּלה;
ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם אין -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין עראי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

יב ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות
ּבּתֹורה‡. קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן רּבנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים
ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחריםקֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ

ּפחֹות יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין
ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה

ּבצּבּור:·. ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָואּלּו
ּובחנּכה ּובתענּיֹות, חדׁשים, ּובראׁשי ּובמֹועדים, ְְְְֲֲֲֳִִִֵַַַָָָָֻּבׁשּבתֹות,
ואין וׁשבּוע. ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּובׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּופּורים,
ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות אּלא ּבּנביא, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָמפטירין

ּבלבד. ּבאב ּובתׁשעה ְְְְִִִִַַָָהּכּפּורים
אנׁשים‚. מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאין

ּפּסּוקין, מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין חֹורין; ּבני ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָּגדֹולים
מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן עֹולה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹו"וידּבר"

ּבפרׁשה מתחילין ואין מּׁשלׁשה[חדשה]אנׁשים, ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹ
ולא ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה מּניחין ואין ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹֹּפסּוקין,

ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורא ְְְִִִֵַָָָֹיקרא
ׁשלׁשה„. קֹוראין ׁשנים ּפסּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,
מׁשּבח. זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, ְְֲֲִֵֶֶַָָֻאֹו

ּומּביט‰. ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ואחד אחד ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכל
ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום
ועד'; לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹהמבר
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוחֹוזר
אּתה ּברּו - ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים, מּכל ּבנּו ְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבחר
קֹורא, ּכ ואחר 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה'; נֹותן ְְִֵֵֵַַַָָָָָָה',
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר הּספר, וגֹולל לקרֹות; ׁשּיׁשלים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
עֹולם חּיי אמת, ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו - ּבתֹוכנּו ְְֵֵַַָָָָָנטעה
.Âמּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה, לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

מחזירין - אחת אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָהּצּבּור.
ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,
ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. האחד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק; הראׁשֹון ׁשהתחיל מּמקֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויתחיל

.Êׁשּבּצּבּור ּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות, רּׁשאי הּקֹורא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין
הּכנסת חּזן ואפּלּו הּכנסת[ש"ץ]לקרֹות. ראׁש אֹו [שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשּבהן ּגדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, קֹורא אינֹו -ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עּמֹו לעמד אחד צרי קורא"]לקרֹות. "הבעל ּבׁשעה[עם [ ְְֲִִִֶַָָָָֹ

הּקֹוראין. עם עֹומד ׁשהחּזן ּכדר קֹורא, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
.Áיׁש ּבענין[מותר]הּקֹורא, למקֹום מּמקֹום לדּלג לֹו ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

אל אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א מֹות" "אחרי ּכגֹון ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד,
ׁשּלא לקרֹות ׁשאסּור ּפה, על יקרא ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהנים;
ּכדי אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה ולא אחת; ּתבה אפּלּו הּכתב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמן

זמן] הּפסּוק.[שיעור ּתרּגּום הּתרּגמן ְְְְִֶַַַַָָֻׁשּיׁשלים
.Ëלסּפר אסּור ּבּתֹורה, לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון

ּומׂשימין וׁשֹומעין, ׁשֹותקין הּכל אּלא - הלכה ּבדבר ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָֹאפּלּו
ספר אל העם כל "ואזני ׁשּנאמר: קֹורא, ּׁשהּוא למה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלּבן

הּצּבּור מן לצאת ואסּור ּבׁשעה[מביהכנ"ס]הּתֹורה". ְְִִֵַַָָָָָ
לאיׁש איׁש ּבין לצאת ּומּתר קֹורא. עליהׁשהּקֹורא [בין ְִִֵֵֵֵֶַָָֻ
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ּתמלעליה] ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ּומי .- אּמנּותֹו ותֹורתֹו יד, ְִִֵֶַָָָָֻ
קֹורא ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֻמּתר

ַָּבּתֹורה.
.Èמה לעם מתרּגם ּתרּגמן ׁשם ׁשּיהא נהגּו, עזרא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמימֹות

הּדברים. ענין העם ׁשּיבינּו ּכדי - ּבּתֹורה קֹורא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּׁשהּקֹורא
אֹותֹו ׁשּיתרּגם עד וׁשֹותק ּבלבד, אחד ּפסּוק קֹורא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּקֹורא
רּׁשאי הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק וקֹורא וחֹוזר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֻהּתרּגמן;

אחד. מּפסּוק יתר לּתרּגמן ְְְִִֵֶַָָָָֻלקרֹות
.‡È,המתרּגם מן יֹותר קֹולֹו להגּביּה רּׁשאי הּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַאין

המתרּגם ואין הּקֹורא. מן יֹותר קֹולֹו המתרּגם יגּביּה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַֹולא
הּקֹורא ואין הּקֹורא; מּפי הּפסּוק ׁשּיכלה עד לתרּגם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָרּׁשאי
מּפי הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק לקרֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָרּׁשאי
אּלא לקֹורה, ולא לעּמּוד לא נׁשען המתרּגם ואין ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהמתרּגם.
על אּלא הּכתב, מּתֹו יתרּגם ולא ואימה; ּביראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעֹומד
יאמרּו: ׁשּלא לּתרּגמן; לסּיע רּׁשאי הּקֹורא ואין ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֻּפה.

ידי על מתרּגם והּקטן ּבּתֹורה'. ּכתּוב [קריאת]'ּתרּגּום ְְְְְֵֵַַַַַָָָָ
בחשיבות]הּגדֹול וגדול על[קטן ׁשּיתרּגם לּגדֹול ּכבֹוד ואין , ְְְֵֵֶַַַַָָָ

אחד אּלא ּכאחד, ׁשנים המתרּגמין יהיּו ולא קטן. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי
מתרּגם. ואחד ְְְֵֵֶַָקֹורא

.·È,ראּובן מעׂשה ּבצּבּור: מּתרּגמין הּמקראֹות ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹולא
אהרן" אל מׁשה "וּיאמר מן העגל ּומעׂשה ּכהנים, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּוברּכת
את ה' "וּיּגף אחד ּפסּוק ועֹוד העם", את מׁשה "וּירא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד
ּבמקֹום אמנֹון, ּובמעׂשה מּתרּגמין. ולא נקראין, - ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹהעם"

מּתרּגם. ולא נקרא, לא - ּדוד" ּבן "אמנֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
.‚Èאפּלּו - ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר

יפטיר ולא לפניו; ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר ּפּסּוקין, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ועׂשרים מאחד יפחֹות ולא ּתֹורה. ספר ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּנביא,

ׁשלם ואם אינֹו[הסתיים]ּפּסּוקין; מאּלּו, ּבפחֹות הענין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָ
ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקין, עׂשרה קרא ואם .ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָצרי
ואפּלּו קֹורא, אחד - ּובּנביא הענין. ׁשלם ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹואף
מדּלג ואינֹו אחר; לענין מענין ּומדּלג מתרּגמין. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָׁשנים
- ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים אּלא לנביא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּנביא
לא המדּלג, וכל לתחּלתֹו; הּספר מּסֹוף ידּלג ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּובלבד

ּכדי אּלא ּבּדּלּוג זמן]יׁשהה המתרּגם[שיעור ׁשּיׁשלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ְַּתרּגּומֹו.

.„Èׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש - ּבּנביא ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא
היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם והמתרּגם ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסּוקין,
אחד אּלא לּתרּגמן יקרא לא ּפרׁשּיֹות, ׁשלׁש ּפסּוקין ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשלׁשה

ֶָאחד.
.ÂËאּתה ּברּו' אחת: ּברכה לפניו מבר ּבּנביא, ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָהּמפטיר

ּומבר טֹובים'. ּבנביאים ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
'האל ּבּה חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה - ּברכֹות ארּבע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
ירּוׁשלים'; 'ּבֹונה ּבּה חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו'; ּבכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָהּנאמן
ּכענין ּבּה חֹותם רביעית, ּדוד'; 'מגן ּבּה חֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשליׁשית,
חדׁש ראׁש חל אם וכן ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻקדּׁשת
זֹו, ּבברכה חדׁש ראׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהיֹות

חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ּבּה ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָוחֹותם

.ÊËהּקֹוראין הן קֹוראין[בתורה]ּכּמה ּבׁשחרית, ּבׁשּבת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ
חמּׁשה: טֹובים, ּובימים ׁשּׁשה; הּכּפּורים, ּוביֹום ְְְֲִִִִִִִַָָָָׁשבעה;
ּבראׁשי עליהן. מֹוסיפין אבל זה, מּמנין ּפֹוחתין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָאין
ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה; קֹוראין מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו ְְְְְֳִִֵֶַַָָָָֻחדׁשים
ּובחנּכה ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבמנחה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּכּפּורים
ּובמנחה, ּבׁשחרית הּתענּיֹות ּובימי ּבׁשחרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָּופּורים
עליו. מֹוסיפין ואין זה, מּמנין ּפֹוחתין אין ׁשלׁשה: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹקֹוראין

.ÊÈקטן הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, ּתקרא לא ְְְְִִִִִֵַָָָָֹאּׁשה
הּקֹוראין. מּמנין עֹולה מברכין, למי ויֹודע לקרֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָהּיֹודע
ואם ּבּתֹורה; קרא ׁשהרי הּמנין, מן עֹולה הּמפטיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
הּמפטיר, ּובין הּמׁשלים ּבין ּבקּדיׁש צּבּור ׁשליח ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַהפסיק

עֹולה הקוראים]אינֹו למנין ּבהן[המפטיר היה ׁשּלא צּבּור . ִֵֶֶֶָָָֹ
וחֹוזר ויֹוׁשב, ויֹורד וקֹורא עֹולה - אחד אּלא לקרֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָיֹודע
אֹותֹו ׁשל הּקֹוראין מנין ׁשּיגמר עד ּוׁשליׁשית, ׁשנּיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹוקֹורא

ַהּיֹום.
.ÁÈ,לוי ואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבכל

עם ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג יׂשראל. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחריו
ׁשהּוא מי וכל יׂשראל; ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהארץ
ספר ׁשּגֹולל והאחרֹון לקרֹות. קֹודם ּבחכמה, מחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
אפּלּו מׁשלים, עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ִֶַָּגדֹול
.ËÈלוי אחריו יעלה ולא יׂשראל; עֹולה ּכהן, ׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאין

עצמֹו, הּוא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן לוי, ׁשם אין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכלל.
ּכהן אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹוקֹורא
ּכהן עלה ּולפיכ ּפסּול, 'הראׁשֹון יאמרּו: ׁשּמא ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאחר,
'אחד יאמרּו: ׁשּמא לוי, אחר לוי יקרא לא וכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחר'.

ּפסּול'. ְִֵֶָמּׁשניהן
.Îׁשּיׁש יֹום ּכל הּתפּלה? עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ׁשחרית, ּתפּלת צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר - מּוסף ּתפּלת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹּבֹו
מן אחד לאחד וקֹורא ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹומר
ספר מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ּבּתֹורה; וקֹורין ועֹולין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָהּצּבּור,
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר למקֹומֹו, ְְְְְִִִִִֵַַַָָּתֹורה
קדם קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ּבהן ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוימים
אחר קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמפטיר; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיעלה

ְִַַהּמפטיר.
.‡Îׁשליח ׁשּיגמר אחר הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבמנחה

הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה לציון"]צּבּור אֹומר["ובא ְְְִִִֵֵֶַָָ
ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹורין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּבמנחה, קֹוראין - ּבתענּיֹות וכן מנחה. ּומתּפללין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָקּדיׁש,
ּביֹום אבל מנחה; ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, אֹומר ּכ ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָואחר

ּבמנחה. לקרֹות נהגּו לא ְְְֲִִָָֹטֹוב,
.·Îאֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹוראין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש;

נפטרין. והעם קּדיׁש, ואֹומר יֹום; ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשאֹומרים
.‚Îּבחּמׁשין קֹוראין בפניאין חומש לכל קלף גלילי -] ְִִֵַָֻ

ספרעצמו] ּגֹוללין ואין הּצּבּור; ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָּבבּתי



ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriyhl

עליהם יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ּבצּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתֹורה
ׁשני לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד עֹומדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹלהיֹותן

יק ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני מֹוציאין אחדענינים, איׁש רא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹ
ּפגּום ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּתֹורֹות, ּבׁשּתי אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹענין

ּבּׁשני'. קרא ּולפיכ ְִִֵַָָָָָהיה,
.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל הקשירהּכל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ

הכתב] שאחורי החיצוני מהּדקֹומהצד ּוכׁשהּוא הקשר], ,[את ְְְֶַ
מּבפנים הכתב]מהּדקֹו של על[מהצד להעמידֹו וצרי ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ

ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתפר.
רּׁשאין הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָּומֹוליכין
עד אחריו, והן אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין ְִִֶַַָהּמקֹום
יג ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הּתֹורה‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג
וקֹורין הּסּכֹות, חג ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"וּיאמר
את ׁשּמׁשלים מי ויׁש הּסּכֹות. ּבחג הּתֹורה ׁשּגֹומרין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֻעד

ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ּבׁשלׁש ְְְִִֵַָָָָָֹהּתֹורה
ׁשּבספר·. קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא

ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי קדם[פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
"ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג הּׁשנה. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹראׁש
ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", עצרת; קדם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹסיני",
הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ראׁש קדם ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנּצבים",
ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,לפיכ ּפׁשּוטה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבׁשנה
ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ּכי "אּׁשה ּכגֹון: ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹסדרין,
ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ּבחּקתי", ו"אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻסיני"

ּבעֹונתן. הּסדרים אֹותן ְְְְְִִַָָָָויקראּו
קֹוראין‚. ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָמקֹום

ׁשּבת ּכיצד? הּבאה. ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ּובׁשני ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמנחה,
קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית קֹורין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָראׁשֹונה,
ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ּתֹולדת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ"אּלה
מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה לׁשּבת וכן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּובחמיׁשי;
ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף עד וקֹורא נח", ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתֹולדת
ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל ּומפטירין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשנה.

ַָּבּתֹורה.
ּפסּוקין„. ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - חדׁשים ְְְֳִִִֵֵָָָָֹּבראׁשי

ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני "צו"; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּפרׁשת
ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ּפסּוקין ּוׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהראׁשֹון
עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּפסּוקין;
ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי הּׁשּבת"; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ"ּוביֹום
ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות חדׁש ראׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹחל
קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו קֹורין אחד, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחרית:

הּמׁשלים ענין[השביעי]ּבֹו קרא ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
מּדי "והיה ּומפטירין קֹורא, הּמפטיר ּבׁשּבת, חדׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹראׁש
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". ְְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש

חדׁש וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם "חדׁשיכם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמפטירין
ׁשּלפניו ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחל

חדׁש". מחר יהֹונתן, לֹו ְֶֶַָָָָֹֹ"וּיאמר
וחֹותם‰. טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

עד קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל טֹוב. ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָּבדבר
מת והּׁשני עֹולם", ימֹות עד"זכר עֹולם" ימֹות מ"זכר חיל ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ

וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
אּׂשא "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל
ּבתׁשּובה. העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו?

.Âאֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְִִֶַָָָָֻׁשמֹונה
ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף מעׂשרה; ּבפחֹות הּכנסת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבבית
אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה מּפי מׁשה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּפי
לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי רּבנּו, מׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמיתת

ָאֹותן.
.Êאחד אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ּכהנים ׁשּבתֹורת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹקללֹות

ּבפסּוק ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל אֹותן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָקֹורא
ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ּוקללֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלאחריהן.
קֹורא אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם נהגּו ּוכבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּפֹוסק;

ָאֹותן.
.Áּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה הּׁשּבת. ּבסדר לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
ּבפרׁשת ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ּבכל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָיֹום,
ּביֹום לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ׁשּבתֹורת ְְְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹהּמֹועדֹות
טֹוב ּוביֹום ּגלּגל; ּבפסח ּומפטירין "מׁשכּו", ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֶַַָטֹוב
ּבּׁשליׁשי, יאׁשּיהּו. ּבפסח ּומפטירין כׂשב", אֹו "ׁשֹור ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשני,
"ּפסל ּבחמיׁשי, ּתלוה"; ּכסף "אם ּברביעי, לי"; ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ"קּדׁש
ּבמֹועדֹו". הּפסח את יׂשראל בני "ויעׂשּו ּבּׁשּׁשי, ;"ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָל
ּומפטירין הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח" "ויהי אחרֹון, טֹוב ְְְְֲִִִִַַַַַַַָּביֹום
"עֹוד ּומפטירין הּבכֹור", "ּכל ּובּׁשמיני, ּדוד"; ְְְְִִִִִֵַַַַַָָ"וידּבר

לעמד". ּבנב ְֲַַֹֹהּיֹום
.Ë,ּפׁשּוט ּומנהג ׁשבּועֹות". "ׁשבעה קֹורין ְְֲִִִֶֶָָָָָּבעצרת,

ּומפטירין הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש ראׁשֹון טֹוב ּביֹום ְְְִִִִִִֶֶַַַֹׁשּקֹורין
ּומפטירין הּמֹועדֹות, ּבפרׁשת קֹורין ּובּׁשני ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּמרּכבה;

ֲַַּבחבּקּוק.
.È."לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש קֹורין הּׁשנה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבראׁש

ׂשרה", את ּפקד "וה' ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָּומנהג
קֹורין ּובּׁשני הרמתים"; מן אחד איׁש "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומפטירין

אפרים". לי יּקיר "הבן ּומפטירין נּסה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהים
.‡È,"מֹות "אחרי קֹורין ּבׁשחרית הּכּפּורים ְְֲֲִִִִֵַַַּביֹום

ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונּׂשא"; רם אמר ּכה "ּכי ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹּומפטירין
ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ּכדי מֹות", ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּב"אחרי
מפטיר ּבּתֹורה, ׁשּקֹורא והּׁשליׁשי ּבתׁשּובה; ויחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמהן,

ְָּביֹונה.
.·Èּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים ימים ּבׁשני ְְְִִִִִֵַָָָָֻּבסּכֹות,
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ּוביֹום לה'", ּבא יֹום "הּנה ראׁשֹון ּביֹום ּומפטירין ְְְֲִִִִֵַַָמֹועדֹות,
קֹורין אחרֹון טֹוב ּוביֹום ׁשלמה"; הּמל אל "ויּקהלּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשני
ּולמחר ׁשלמה"; ּככּלֹות "ויהי ּומפטירין הּבכֹור", ְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹ"ּכל
מי ויׁש ׁשלמה", "וּיעמד ּומפטירין הּברכה", "וזאת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹֹֹקֹורין
החג, ימֹות ּובׁשאר מׁשה". מֹות אחרי "ויהי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמפטיר

החג. ּבקרּבנֹות ְְְִֶָָקֹורין
.‚Èׁשּתי קֹורא מֹועד, ׁשל מחּלֹו ויֹום יֹום ּבכל ְְֵֵֵֵֵֶַָָֻּכיצד?

מֹועד, ׁשל חּלֹו ּתחּלת ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִֵֶֶַַַָָֻּפרׁשּיֹות:
הּׁשליׁשי", "ּובּיֹום קֹורא ולוי הּׁשני", "ּובּיֹום הּכהן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹקֹורא
וקֹורא חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי", "בּיֹום קֹורא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָויׂשראל

"ּובּיֹו הּׁשני" ׁשהּוא"ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום וכן הּׁשליׁשי". ם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ
"ּובּיֹום הּׁשליׁשי" "ּובּיֹום קֹורין מֹועד, ׁשל חּלֹו ׁשל ְִִִִֵֵֶֶַַַֻׁשני

זֹו. ּדר על ְִִֶֶַָהרביעי"
.„Èהּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים, מּימים ויֹום יֹום ְְְִִִִִֵַָָָּבכל

ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין - הּפסח ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּובׁשבעת
והּׁשני, ׁשאמרנּו; הענינֹות אּלּו ּתחּלה ּבֹו קֹורין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחד,
הּפקּודים. ּבחּמׁש האמּור הּיֹום אֹותֹו קרּבן ּבֹו ְְְִִַַַָָָָֻקֹורין

ּבּנביא. הּמפטיר הּוא הּקרּבן, ענין ְְְְִִִֵַַַַַַָָָוהּקֹורא
.ÂËאם ׁשלׁשה, אֹו ספרים, ׁשני ׁשּמֹוציאין יֹום ְְְְִִִִֵֶָָָֹּבכל

קּדיׁש אֹומר הראׁשֹון את ּכׁשּמחזיר זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהֹוציאּו
ּוכבר קּדיׁש. אֹומר האחרֹון, את ּוכׁשּמחזיר הּׁשני; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומֹוציא
ׁשּקֹורא אחר קּדיׁש לֹומר הּפׁשּוט, ׁשהּמנהג ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָאמרנּו,

ּבּנביא. מפטירין ּכ ואחר לעֹולם, ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּמׁשלים
.ÊËּבין ּבפסח ּבין מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּבת

אלי"; אמר אּתה "ראה ׁשּבת ּבאֹותּה קֹורין ְְְִֵֵֵַַַָָָֹֻּבסּכֹות,
ּבתֹו היתה ואם היבׁשֹות", "העצמֹות ּבפסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּומפטירין

גֹוג". ּבא "ּביֹום ְֶָֹהחג,
.ÊÈסֹוף עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון, ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻּבחנּכה

קרּבן קֹורין ׁשני, ּוביֹום הראׁשֹון; ּבּיֹום הּמקריב ְְְְִִִִֵַַַַַָָָקרּבן
מּיֹום קֹורין הּׁשמיני, יֹום עד וכן ּבּׁשני; ׁשהקריב ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָנׂשיא
ּומפטירין הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ּכל סֹוף עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשמיני
ׁשּבתֹות, ׁשּתי היּו ואם זכריה; ּבנרֹות חנּכה, ׁשל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻּבׁשּבת
ּבנרֹות ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָמפטירין
ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה, ּבענין והּקֹורא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֻׁשלמה.

עמלק". "וּיבא ּבׁשחרית קֹורין ְְֲֲִִִֵַַָָֹּבפּורים,
.ÁÈ"ּבנים תֹוליד "ּכי ּבׁשחרית קֹורין ּבאב, ְְְְֲִִִִִִַָָָּבתׁשעה

מׁשה", "ויחל קֹורין ּובמנחה אסיפם"; "אסף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומפטירין
על מתעּנין ׁשאנּו הּתענּיֹות ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכׁשאר
הראׁשֹון, ּומנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ּׁשארע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
והּׁשליׁשי, הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים; ארּבעה "ויחל" ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָקֹורא
ׁשּגֹוזרין ּובתענּיֹות ."עּמ עׂשה אני "אׁשר עד "ל ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָֹמ"ּפסל
ּבהן, וכּיֹוצא ודבר ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני הּצּבּור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹותן

ּוקללֹות ּברכֹות בחוקותי]קֹורין העם[שבפ' ׁשּיׁשּובּו ּכדי , ְְְִֵֶָָָָָ
אֹותן. ּכׁשּיׁשמעּו לבבם ְְְְְִִֶַָָָָויּכנע

.ËÈּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
מפטירין ראׁשֹונה, ׁשּבת - ּתֹוכחה ּבדברי ׁשּבתֹות, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבׁשלׁש
"איכה ׁשליׁשית, יׁשעיהּו"; "חזֹון ׁשנּיה, ירמיהּו"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"ּדברי
מפטירין ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן לזֹונה". ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהיתה

מפטירין להיֹות ּבערינּו, ּפׁשּוט ּומנהג עּמי". נחמּו, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָ"נחמּו
הּׁשנה; ראׁש עד ּבאב ּתׁשעה מאחר יׁשעיהּו, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבנחמֹות
"ׁשּובה, מפטירין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹוׁשּבת

ְִֵָיׂשראל".
.Îּבפרׁשת קֹורין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹראׁש

ראׁש חל אם וכן הּכהן". ּב"יהֹוידע ּומפטירין ְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹׁשקלים,
הּׁשּבת ּבתֹו להיֹות אדר השבוע]חדׁש ואפּלּו[באמצע , ְְֲֲִִֶַַַָָֹ

ּבפרׁשת ׁשּלפניו ּבׁשּבת וקֹורין מקּדימין ׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבערב
אמר "ּכה ּומפטירין: "זכֹור", ּפרׁשת קֹורין ּבּׁשנּיה, ְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹׁשקלים.
ׁשחלּו ּכל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ואי ּפקדּתי". צבאֹות, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָה'
קֹורין ּבּׁשליׁשית, ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, להיֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּפּורים
טהֹורים". מים עליכם "וזרקּתי ּומפטירין: אדּמה", ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻ"ּפרה

ׁשליׁש ׁשּבת היא זֹו ּברביעית,ואי לרביעית. הּסמּוכה ית? ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
לחדׁש". ּבאחד "ּבראׁשֹון ּומפטירין: הּזה", "החדׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹקֹורין
להיֹות ניסן חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? היא זֹו ְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹואי

ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ְְֲִֶֶַַָָּבתֹוכּה,
.‡Îׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ּתהיה ּופעמים ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָראׁשֹונה
לׁשליׁשית. ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין הפסקֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשּתי

מפסיקין. אין לרביעית, ׁשליׁשית ּבין ְְְֲִִִִִִִֵֵַָאבל
.·Îאֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר
אֹותּה סדר והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש ראׁש חל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹראׁשֹון.
עד ּתצּוה" מ"ואּתה ׁשּׁשה קֹורין - ּתצּוה" "ואּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּבת
תּׂשא" מ"ּכי וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת", ּכּיֹור ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ"ועׂשית
"ּכי ׁשּבת אֹותּה סדר היה ואם נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעד
"וּיקהל", עד תּׂשא" מ"ּכי ׁשּׁשה קֹורין עצמּה, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָתּׂשא"
"ועׂשית עד תּׂשא" מ"ּכי ׁשני ּבספר וקֹורא חֹוזר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּׁשביעי

נחׁשת". ְִֶֹּכּיֹור
.‚Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש

ּבסדר ּבֹו קֹורין אחד, - קֹורין[פרשת]ספרים והּׁשני, הּיֹום; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
וכן תּׂשא". "ּכי ּבֹו קֹורין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹּבֹו
הּיֹום, סדר קֹורין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ניסן חדׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹראׁש
ּבּׁשליׁשי. הּזה", ו"החדׁש ּבׁשני; חדׁש, ראׁש וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבאחד;

.„Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש
קֹוראין והּׁשני, הּיֹום; סדר ּבֹו קֹוראין הראׁשֹון, - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרים
חל חנּכה. ענין ּבֹו קֹוראין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֻּבֹו
חדׁש, ראׁש ּבענין קֹורין ׁשלׁשה הּׁשּבת, ּבאמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות

חנּכה. ענין קֹורא ְְְֲִִִֵַָָֻוהרביעי
.‰Îׁשנתֹו ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאף

ׁשל סדר וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבצּבּור,
לֹו ׁשאין ּופסּוק ּתרּגּום; ואחד מקרא, ׁשנים - ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותּה
עם ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים עד ּפעמים; ׁשלׁשה קֹוראהּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתרּגּום,

בשמע"צ]הּצּבּור התורה .[יסיים ִַ
שלישי יום

יד ּפרק ּכהנים ּברּכת ¤¤¦£Ÿ©§¦§¦הלכֹות
את‡. נֹוׂשאין הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָֹּבׁשחרית



iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy`n

ׁשּבמנחה מּפני ּכּפים, נׂשיאת אין ּבמנחה, אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכּפיהם;
אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ּכל סעדּו ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָֹּכבר
ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ּכּפים. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַּבנׂשיאת
יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ּגזרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבמנחה;

מנחה·. ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה
ׁשאין ּתענית אבל צּבּור; ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָּונעילה,
הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון נעילה, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָּבֹו
נראית זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכנעילה
יֹום ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. נׂשיאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּה
זה הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא מביתּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

ּכׁשּיאמרהמקדש] לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ
מּמקֹומן נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ּכל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'רצה',

לּדּוכן ועֹולין מוגבה]והֹולכין ּפניהם[מקום ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְְִִִֵֶַָָ
ּכפּופֹות ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ההיכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמּול
מחזירין ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ּכּפיהם, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלתֹו
ידיהם ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ּכלּפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפניהן
מקרא צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ּכתפיהן, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּכנגד
עד להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם מּלה, מּלה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותם
וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ּפסּוק ְְִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּמׁשלימין
עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ּומקרא צּבּור ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשליח
וכן 'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ּפסּוק ׁשּמׁשלימין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד

ׁשליׁשי. ְְִִָּבפסּוק
ׁשליח„. מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור
קֹופצין ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים

כרגיל] עד[מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;
למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר

'אמן'‰. ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין
עד ּבּברכה, להתחיל רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי
עד 'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיכלה
ּבברכה מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

אם[תתבלבל] אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ׁשני, ְִִִֵָָּפסּוק

.Âעד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל
ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹרגליהן
ּפניהן ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף רּׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינן
הּכהנים יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת הּצּבּור. ֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמן

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
.Êולא ּבעם, יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּיהיּו

ּכעֹומד הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָיּסיחּו
ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבתפּלה.
מתּכּונין העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי מברכין, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהן
ואינם הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
.Á,מעצמֹו לבר מתחיל - אחד המבר הּכהן היה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאם

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
.Ëלּדּוכן עֹולין הּכהנים ּבּמקּדׁש? ּכהנים ּברּכת ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָֹֹּכיצד

ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ׁשּיׁשלימּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָאחר
מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי על ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלמעלה
מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּגדֹול

מּל מּלה ׁשּיׁשלימּואֹותן עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר ה, ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין הּפסּוקים. ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש אֹותּה עֹוׂשין ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו' עֹונין: ְְֱִִִֵֵַָָָָָָֹהעם

ָָהעֹולם'.
.Èהא מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא ּככתבֹו, הּׁשם את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואֹומר

ּובּמדינה מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה הא, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוו
ׁשאין יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶָָאֹומרים
ּומּׁשּמת ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמזּכירין
אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו הּצּדיק, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹׁשמעֹון
היּו ולא הגּון; ׁשאינֹו מי אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבּמקּדׁש
ּובניהם לתלמידיהם זה ׁשם מלּמדין הראׁשֹונים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחכמים
לׁשמֹו ּגדּלה זה, ּכל ׁשנים. לׁשבע אחת אּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻההגּונים,

והּנֹורא. ְְִַַָָהּנכּבד
.‡Èּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

למדּו ּכ - יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקדׁש,
ׁשמּועה המסורת]ׁשֹומעי "ּכה[מעתיקי רּבנּו: מּמׁשה ְְִֵֵֶַָֹֹ

"ּכה ּכּפים; ּבנׂשיאת תברכּו", "ּכה ּבעמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכּו",
ּפנים; ּכנגד ּפנים תברכּו", "ּכה הּקדׁש; ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכּו",
המפרׁש, ּבּׁשם תברכּו", "ּכה רם; ּבקֹול תברכּו", ְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"ּכה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשּיהיה ְְְְְִִֶֶֶַַָָוהּוא
.·Èעל ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין

עליכם יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: הּפסּוקים, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹֹׁשלׁשת
ּבלחׁש, ולא רם, ּבקֹול לא - ּבֹו וכּיֹוצא ּפעמים", אלף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּככם
עֹולה ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
רצֹון 'יהי אֹומר: לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלּדּוכן,
לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּלפני
ועֹון, מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה יׂשראל עּמ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם עֹולם'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעּתה
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
ּבאהבה'; יׂשראל, עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן, ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו
ּוכׁשּמחזיר לברכן. ּומתחיל לּצּבּור, ּפניו מחזיר ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
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ּׁשּגזרּת מה 'עׂשינּו אֹומר: ׁשהׁשלים, אחר הּצּבּור מן ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפניו
מּמעֹון "הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינּו,

יׂשראל"'. את עּמ את ּובר הּׁשמים, מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש
.‚È,לברכם לּצּבּור ּפניהן הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּכׁשּמחזירין

יחזירּו לא ׁשּמברכין, אחר הּצּבּור מן ּפניהן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּוכׁשּמחזירין
אדם ׁשּיהיה ּפֹונֹות ּכל וכן מקֹום; ּבכל ימין, ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא

ימין. ּדר אּלא יהיּו לא ְִִֶֶֶֶָָֹּפֹונה,
.„Èאחר ּבּיֹום, אחת ּפעם ּכהנים ּברּכת מברכין - ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹּבּמקּדׁש

האּולם מעלֹות על ועֹומדין ּבאין ׁשחר: ׁשל [מדריגותּתמיד ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
מברכיןההיכל] - ּבּמדינה אבל ׁשאמרנּו. ּכדר ּומברכין ,ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבכל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּמנחה, חּוץ ּתפּלה ּכל אחר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
ׁשּנאמר: - יׂשראל אֹותן הּמקרא ׁשּיהיה מׁשּתּדלין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום,

מהן. הּמקרא ׁשאין מּכלל להם", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"אמֹור
טו ּפרק ּכהנים ּברּכת ¤¤¦£Ÿ©§¦§¦הלכֹות

והּמּומין,‡. הּלׁשֹון, - ּכּפים נׂשיאת מֹונעין ּדברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה
ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻוהעברה,
ׁשּקֹורין ּכגֹון ּכתקנן, האֹותּיֹות את מֹוציאין ׁשאין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָהעּלגים

סּב לׁשּבלת אֹו אלפין, ּולעינין עינין, וכּיֹוצאלאלפין לת, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹ
לׁשֹון, וכבדי ּפה ּכבדי וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאים אין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבהן

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - לּכל נּכרין ּדבריהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
אֹו·. ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

עקּמֹות אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון אֹו[כפופות]ּברגליו, ְְְְְֲֶֶַָָָֻ
לצידיהן]עקּוׁשֹות ּבהקנּיֹות[עקומות ידיו ׁשהיּו אֹו [מלאות, ֲֳִֶָָָָָ
מיבהרות] ּבֹו. מסּתּכלין ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יּׂשא לא -ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ

סּומה וכן מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד רירֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהיה
ּדׁש היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא - מעיניו [רגילּבאחת ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

מעיניו,וידוע] ּבאחת הּסּומה ּבזה רגילין הּכל והיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבעירֹו
ּבֹו. מסּתּכלין העם ׁשאין לפי מּתר, - זב ׁשרירֹו ּבזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻאֹו

ּופּואה איסטיס צבּועֹות ידיו ׁשהיּו מי צבעים]וכן ,[מיני ְְְִִִֵֶָָָָ
מלאכּתן העיר אֹותּה אנׁשי רב היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלא

ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין לפי מּתר, - ְְְְִִִֵֶַָָֻּבכ
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה

ׁשּנאמר: ּכּפיו, את יּׂשא לא ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאף
אעלים ּכּפיכם, "ּובפרׂשכם וכתּוב: מלאּו", ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכם,
ּבין ּבאנס, ּבין - זרה עבֹודה ׁשעבד וכהן מּכם". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה
ּוברכה הּבמֹות"; ּכהני יעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹלעֹולם,
ּכהן וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכעבֹודה,
נֹוׂשא אינֹו ּבֹו, ׁשחזר ּפי על אף - זרה לעבֹודה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּמד

מֹונעין. אין העברֹות, ּוׁשאר לעֹולם. ּכּפיו ְְְֲִֵֵֶַָָָָאת
עד„. ּכּפיו, את יּׂשא לא - נער ּכהן ּכיצד? ִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים

ּבבת חי יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין זקנֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיתמּלא
במים]אחת מזוג ׁשּיסּור[שאינו עד ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו - ֵֵֶֶַַַַָָ

יין רביעית ׁשתה לעבֹודה. ּברכה ׁשהּקׁשה לפי מעליו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻיינֹו
ואם מּתר; - מים מעט לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ּפעמים, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּבׁשּתי
ּפי על אף מזּוג, ׁשהּוא ּפי על אף - מרביעית יתר ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשתה

יינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - ּפעמים ּבכּמה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּׁשתהּו
רּום על אצּבעים על אצּבעים רביעית? היא וכּמה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמעליו.
ׁשּמֹוׁשחין האצּבע וזה אצּבע. וחמׁש אצּבע וחצי ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאצּבעים

הּנקרא[מודדים] והּוא הּגּודל; הּוא ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ְְְִַַַָָָָָֻּבֹו
יד'. ֶָֹ'ּבהן

את‰. יּׂשא לא ידיו, נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
הּפרק עד ּבמים ידיו נֹוטל אּלא הידּכּפיו; כף [חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מבר,לזרוע] ּכ ואחר לעבֹודה, ׁשּמקּדׁשין ּכדר ,ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
והחלל ה'". את ּוברכּו קדׁש, ידיכם "ׂשאּו [כהןׁשּנאמר: ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

וכהן] מגרושה שנולד כגון לפיפסול ּכּפיו, את נֹוׂשא ְִֵֵֶַָאינֹו
ּבכהּונֹו. ְִֵֶׁשאינֹו

.Âאת הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכהן
מדקּדק ואינֹו חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּכּפים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנׂשיאת

אחריו מרּננין הּברּיֹות ׁשהיּו אֹו בו]ּבמצוֹות, אֹו[חושדים , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ
ּכּפיו, את נֹוׂשא זה הרי - ּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
וכהן ּכהן ּכל על עׂשה מצות ׁשּזֹו לפי אֹותֹו; מֹונעין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואין

וא ּכּפים, לנׂשיאת 'הֹוסףׁשראּוי רׁשע: לאדם אֹומרין ין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּמצוֹות'. מן והּמנע ְְִִִֶַַַָרׁשע,

.Ê- זה'? הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל 'ּומה ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹואל
ּברּו ּבהּקדֹוׁש אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה קּבּול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּוא,
והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה עֹוׂשין הּכהנים - ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאברכם"

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ּברחמיו הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָּברּו
.Á;הּברכה ּבכלל אינן הּכהנים, אחֹורי ׁשהן ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעם

היתה ואם הּברכה. ּבכלל הן הרי מּצּדיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹומדין
חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, העם ּובין הּכהנים ּבין ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹמחּצה
הן הרי הּכהנים, ּפני למּול ּופניהם הֹואיל - ּברזל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשל

הּברכה. ְְִַַָָּבכלל
.Ëהּכנסת ּבית הּמנין. מן וכהנים ּבעׂשרה, ּכּפים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנׂשיאת

מברכין? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאין ּכּלן ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
אחריהן עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהן ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהן
יתר ּכהנים עׂשרה ׁשם נׁשאר ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'אמן'?
והּׁשאר 'אמן', עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו אּלּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָעל

ְְִָמברכין.
.Èלא לבּדֹו, צּבּור ׁשליח אּלא ּכהן ּבהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור

הבטחתֹו ואם ּכּפיו; את הוא]יּׂשא את[בטוח נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
לתפּלתֹו וחֹוזר להתבלבל]ּכּפיו להן[בלי אין ואם רּׁשאי. , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים צּבּור ׁשליח ּכׁשּיּגיע - ּכלל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכהן
ּבּתֹורה, המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ'אלהינּו
ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּולבניו לאהרן ְְְֲֲֲִֶַַָָָָָָֹֹהאמּורה
ה' יּׂשא ויחּנּך. ,אלי ּפניו ה' יאר .ויׁשמר ה', יברכ"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ויׂשם ,אלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּפניו
ואֹומר ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין אברכם"'. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָואני

ׁשלֹום'. ִָ'ׂשים
.‡Èלבית והל זה, הּכנסת ּבבית ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

לברּכת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין, צּבּור ּומצא אחר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכנסת
ּפעמים ּכּמה ואפּלּו ּומברכן; להן, ידיו נֹוׂשא - ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹּכהנים
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ּבׁשעה לּדּוכן לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו עקר ׁשּלא ּכהן ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבּיֹום.
ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב 'רצה', צּבּור ׁשליח ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשאמר
ׁשּלא ּפי על אף - לעלֹות רגליו עקר אם אבל ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֹהּתפּלה;
.ּומבר עֹולה זה הרי עבֹודה, לאחר אּלא לּדּוכן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגיע

.·Èמצות ׁשּבּטל ּפי על אף לּדּוכן, עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל
ׁשּנאמר: עׂשה, ׁשלׁשה על ּכעֹובר הּוא הרי - אחת ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעׂשה
ּכהן וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
,מתּבר - המבר ּכהן וכל .מתּבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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להיֹות (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
מזּוזה לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם (ב) הראׁש; על ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹּתפּלין
לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל לכּתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹ(ה)

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.
א ּפרק ּתפּלין ¤¤¦¦§§¦הלכֹות

ּפרׁש‡. יבאארּבע ּכי "והיה לי", "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הן - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"

ּומחּפין עצמן, ּבפני ּבעֹור,[מכסים]ׁשּנכּתבֹות אֹותן ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
אֹותן וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין 'ּתפּלין'; ְְְְְְִִִִִִִַָָָָֹונקראין
הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ואפּלּו הּיד. ְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָעל
ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן ּכּלן את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמעּכב

ְְִָּכתקנן.
אם·. ו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"
וכן ׁשלמֹות. נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעּכב

ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחּסר ּתֹורה ֲִִֵֵֶֶַַָָספר
מּסיני,‚. למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתפּלין הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן
ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעורּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּבכתיבתןהבתים] הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת
הּקלף. על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן ׁשּכֹותבין -ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשל„. אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד
וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף[לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין[מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, ּומיּבׁשין[דק ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. ּומצניעין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָאֹותֹו,
האלון] פרי ּתמחקּנּו,[מי ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

ספרים ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו הּוא וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻיּמחק.
ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ּומזּוזֹות; ומזוזה]ּתפּלין תפילין [ס"ת ְְְְְִִִַָָָ

וקלקֹונֹוסטֹוס עפצא דיו]ּבמי ואינֹו[מיני עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְֵֵֵֶַַָ
ּכׁשרין. - ְְִִֵָנמחק

מּסיני,‰. למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאם
ּכגֹון צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ּכֹותבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָׁשּיהיּו
ּבּתפּלין אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא והּירק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאדם
ּבזהב אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות אפּלּו ּבּמזּוזֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאֹו

ּפסּולין. אּלּו הרי -ְֲִֵֵ
.Âודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבוארׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ

מעביריןלהלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
ואחר ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׂשער

ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו מעּבדין האלון]ּכ פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָָ
וזה אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא
.Êאֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם

ׁשני ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּמּול
הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ּכ ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה 'ּדּוכסּוסטֹוס'; ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָנקרא

.Áעל ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהלכה
על הּתפּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּגויל,
על הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּקלף,
ּבּקלף הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
ּבׂשר ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

ּפסל. -ַָ
.Ëּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹאף

למעט אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ּתֹורה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹספר
ּכתב אם וכן ּפסּול. הּספר עליו, ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
.Èּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין

עֹור ּגּבי על ּכֹותבין אבל הּטמאים; ועֹוף וחּיה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָטמאה
ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורין, ועֹוף וחּיה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבהמה
הּזהמה מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור ּגּבי על ּכֹותבין ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻואין

ּבעּבדה.[ליכלוך] ּפֹוסקת זהמתֹו ׁשאין ,ְֲִֵֶֶֶָָֻֻ
.‡Èספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ּתֹורה, ספר ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּגויל

לׁשמן אֹותן לעּבד צרי - מצוותן]ּתֹורה קדושת ואם[לשם ; ְְְִִִֵַָָָָ
ּפסּולין; הּגֹוי, עּבדן אם ,לפיכ ּפסּולין. לׁשמן, ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹעּבדן
לׁשם אֹו הּספר לׁשם זה עֹור לעּבד לֹו ׁשאמרנּו ּפי על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָאף
לא עֹוׂשה, הּוא עצמֹו ּדעת על ׁשהּגֹוי ּפסּולין; - ְְְִִִֶֶַַַַַַֹהּתפּלין
מעׂשה ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו. הּׂשֹוכר ּדעת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל
עּבדה צריכה אינּה ּומזּוזה, ּפסּול. הּגֹוי, עׂשהּו אם - ְְְִִִִֵַָָָָָָָֻלׁשמֹו

ְִָלׁשמּה.
.·Èולא ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהלכה

ּבׂשרטּוט אּלא הכתב]מזּוזה, ליישר ישרים אבל[קוים ; ְְְֲִֶָָָ
מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן .[מכוסים]ּתפּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֻ

ּגֹורסין ׁשהּכל הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין לכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻּומּתר
אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב אסּור ּתֹורה, ספר אבל אּלּו; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשּיֹות

הּכתב. מן ׁשּלא ְִֶַַַָֹאחת
.‚Èּכתבן יּׂשרפּו. מין, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר
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אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אֹו מֹוסר, אֹו מׁשּמד, יׂשראל אֹו ְְִִֵֵֶֶָָָֻּגֹוי,
"ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: ויּגנזּו, ּפסּולין אּלּו הרי - ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָקטן
הּוא ּבּה, ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ּכל - ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֻּוכתבּתם"
נמצאּו יּגנזּו; ּכתבן, מי ידּוע ואין מין ּביד נמצאּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּכֹותב.
מן ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים לֹוקחין ואין ּכׁשרין. ּגֹוי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָּביד
ּולגזלן. לגנבן אֹותן להרּגיל ׁשּלא ּדמיהן, על ּביתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּגֹוים

.„Èּבהמה עֹור ּגּבי על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר
אֹו מעּבדין, ׁשאינן עֹורֹות ּגּבי על אֹו הּטמאין, ועֹוף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻוחּיה
- לׁשמן עּבדן ׁשּלא עֹור על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכתב

ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
.ÂËלא ּכתיבה ּובׁשעת ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכֹותב

ּכּונה לֹו השם]היתה קדושת מן[לשם אזּכרה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ
הקב"ה]האזּכרֹות משמות ּפסּולין.[שם - לׁשמן ׁשּלא ׁשּבהן ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ

ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו - הּׁשם את הּכֹותב ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ
הרי - ׁשמֹות ׁשלׁשה ׁשנים ּכֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבׁשלֹומֹו,

ּומׁשיב. ּביניהן, מפסיק ְִִֵֵֵֶֶַזה
.ÊËיתחיל לא - הּׁשם את לכּתב הּקּולמֹוס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּטֹובל

לכּתב ׁשכח ׁשּלפניו. מאֹות הּוא מתחיל אבל הּׁשם, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמאֹות
הּׁשיטֹות ּבין אֹותֹו ּתֹולה הּׁשם, מקצת[השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

אם - הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. ּתלּוי, ּומקצתֹו ּבּׁשיטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשם
ּבּמה למעלה. ּומקצתּה ּבּׁשיטה הּתבה מקצת ּכֹותב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשכח,
אין ּותפּלין, ּבמזּוזֹות אבל ּתֹורה; ּבספר אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָּדברים
אֹות אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת, אֹות אפּלּו ּבהן ֲֲִִִִֶֶַַַָָָּתֹולין
הּׁשם את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב מה ּגֹונז ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻאחת,

הּגרד מקֹום שנתייבש]על אחר הדיו מקֹום[שנגרד ועל ְְְֶֶַַַ
שהתייבש]הּמחק קודם ּבכּלן.[שנמחק , ְְַָָֻ

.ÊÈאת להפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכֹותבי
ּכֹופלּה. אֹו ּבגד, עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה; על ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיריעה

.ÁÈׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האזּכרֹות ּכתבּתי 'לא ידֹו: הקב"ה]מּתחת ׁשּבהן[שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׂשכרֹו. ּכל להפסיד נאמן אבל לפסלן, נאמן אינֹו - ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָלׁשמן'
על להפסיד אּלא נתּכּון לא ׁשּמא לפסלן? נאמן אינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולּמה
ּבאמירה מפסיד ׁשאינֹו ודּמה ׁשּׂשכרֹו, זה על אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח,
זה', ּתֹורה 'ספר אמר: אם ,לפיכ האזּכרֹות. ׂשכר אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזֹו
- לׁשמן' מעּבדֹות אינם ׁשּלהן, עֹורֹות - אּלּו 'ּתפּלין ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻאֹו
הּכל ׁשהרי לפסלן; נאמן ׂשכרֹו, להפסיד ׁשּנאמן ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּתֹו
ׂשכר. לכּלן אין לׁשמן, מעּבדים העֹורֹות אין ׁשאם ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֻֻיֹודעים,

.ËÈאּׁשּורי ּבכתב אּלא ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּכֹותבין [שבואין ְְְְִִִִִֵֶַַָ
לישראל] תורה ּביונינתנה אף לכתבן ּבּספרים, והּתירּו .ְְְְִִִִִַַָָָָ

נׁשּתקע ּוכבר ונׁשּתּבׁש[נעלם]ּבלבד; העֹולם, מן יוני ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
אּׁשּורי. אּלא ׁשלׁשּתן, הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכ - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָואבד
ׁשּכל - לאֹות אֹות ּתדּבק ׁשּלא ּכדי ּבכתיבתן, להּזהר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוצרי
וכל ּפסּולה; רּוחֹותיה, מארּבע לּה מּקיף העֹור ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹות

סכל ולא חכם לא ׁשאינֹו הּתינֹוק ׁשאין יכֹול[טפש]אֹות ְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר צרי ,לפיכ ּפסּולה. ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָלקרֹותּה,
ולא לבית, ּכף ולא ליּוד; ואו ולא לואו, הּיּוד ּתדמה ְְְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּכּיֹוצא ּכל וכן לדלת; ריׁש ולא לריׁש, ּדלת ולא לכף; ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּבית

ּבהן. הּקֹורא ׁשּירּוץ עד ֵֶֶֶַַָָָּבהן,

.Îנקב וכל הּנקב. ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעֹור
,לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו - עליו עֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּדיֹו
אחר העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף עֹור ּגּבי על לכּתב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
מם, ּתֹו אֹו הא ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו נּקב אם - ְְְִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתב

ּביר נּקב ּכׁשר. - אֹותּיֹות ּבׁשאר עד[רגל]וכן אֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנה נׁשּתּיר אם - מהנקב]ׁשּנפסקה שלמעלה [מהחלק ְְְִִִִֵֶֶַָָ

אחרת. לאֹות ּתדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, אֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמלא
ּפסּולה. קטּנה, אֹות מלא מּמּנה נׁשּתּיר לא ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹואם

רביעי יום
ב ּפרק ּתפּלין ¤¤¦¦§§¦הלכֹות

ארּבע‡. ּכֹותבין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? את ּכֹותבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכיצד
לבּדֹו ואחד אחד ּכל וגֹוללין קלפים, ארּבעה על ,הּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
אחד; ּבעֹור מחּברין ׁשהן ּבּתים ּבארּבעה אֹותן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּומּניחין
ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות ארּבע את ּכֹותבין - יד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָוׁשל

מּסֹופֹו[עמודים] ּתֹורה ספר ּכמין וגֹוללֹו אחד, קלף ְְְְִִֵֶֶַָָָעל
אחד. ּבבית ּומּניחֹו ְְִִִִֶַַָָלתחּלתֹו,

ּפתּוחה·. הּסתּומה עׂשה ׁשאם - ּבּפרׁשּיֹות להּזהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי
השורה] בתחילת סתומה פרשה סתּומה[התחיל הּפתּוחה ְְַָָאֹו

השורה] בסוף או באמצע פתוחה פרשה ּפסלן.[התחיל ,ְָָ
אחרֹונה ּופרׁשה ּפתּוחֹות; ּכּלן הראׁשֹונֹות, הּפרׁשּיֹות ְְֲִִַַָָָָָָָָָֹֻוׁשלׁש

סתּומה. ׁשמע", אם "והיה ְְִִֶַָָָָֹׁשהיא
ּכתּובֹות‚. ארּבעּתן ׁשּיהיּו עד וחסר, ּבמלא להּזהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי

הּבדּוק ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות ׁשהן ּכתב[המוגה]ּכמֹו ׁשאם ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּמלא ּכתב ואם הּיתר; ׁשּימחק עד ּפסל, - מלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהחסר
והּמלאֹות החסרֹות הן ואּלּו ּתּקנה. לֹו ואין ּפסל, - ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָחסר

אּלּו: ּפרׁשּיֹות ּבארּבע ְְִֵֵֶַַָָׁשּיׁש
"זכֹור"„. מלא, ּבכֹור" כל לי "קּדׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַָָָָָָָּפרׁשה

ואו, חסר "יצאים" מלא, "הֹוציא" חסר, "ּבחזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
מלא, "והיבּוסי" חסר, "והאמרי" מלא, "יביא"ְְְְֱֲִִִֵֵֵַָָָָֹ
חסר, "מּצת" חסר, "העבדה" ואו, חסר "לאבתי"ֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ
"ּגבל" חסר, "ׂשאר" מלא, "מּצֹות" מלא, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ"הּׁשביעי"
מלא, "ּולזּכרֹון" מלא, "לאֹות" מלא, "ּבעבּור" ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָחסר,
"החּקה" יּוד, חסר "הֹוצא" מלא, "ּתֹורת" מלא, "עיני"ֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

מלא. "למֹועדּה" ְֲֵֵָָָחסר,
.‰"ולאבתי" חסר, "יבא ּכי "והיה - ׁשנּיה ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹּפרׁשה

חסר, "ּבחזק" מלא, "ּבכֹור" חסר, "חמר" ואו, ְְֲֵֵֵֵֶָָָָָֹֹחסר
"מּבכר" מלא, "ּבכֹור" חסר, "וּיהרג" מלא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹ"הֹוציאנּו"
מלא, ּבכֹור" "וכל חסר, "זבח" מלא, ּבכֹור" "ועד ְְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחסר,
ואו חסר "ּולטֹוטפת" ּבהא, ּכתּוב "ידכה" מלא, ְְְְֵֵֵָָָָָָָֹ"לאֹות"
מלא. "הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" מלא, "עיני" ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאחרֹונה,

.Â"לבני" חסר, "מאד" 'ׁשמע': - ׁשליׁשית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּפרׁשה
"לאֹות" מלא, "ּובקּומ" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבבית" ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹמלא,
ואוין, ׁשני חסר "לטטפת" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "יד" ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹמלא,
ּבלא "ּבית" ראׁשֹונה, ואו חסר "מזזֹות" מלא, "עיני"ְְִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻ

מלא. "ּובׁשערי" ׁשנּיה, ְְִִֵֶָָָיּוד
.Êּבואו "מצֹותי" חסר, ׁשמע" אם "והיה - רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה

ואו, חסר "ותירׁש" מלא, "ּומלקֹוׁש" מלא, "יֹורה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
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"נתן" חסר, "הּטבה" מלא, "יבּולּה" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"והׁשּתחויתם"
ואו חסר "לטֹוטפת" מלא, "לאֹות" חסר, "אתם" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
יּוד ּבלא "ּבבית" חסר, "אתם" מלא, "עיניכם" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשנּיה,
יּוד ּבלא "ּבית" מלא, "מזּוזֹות" מלא, "ּובקּומ" ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹׁשנּיה,

ואו. חסר "לאבתיכם" מלא, "ּובׁשערי" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנּיה,
.Áּבתגין להּזהר ּכמֹו[כתרים]וצרי והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָ

ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו ּתג, להן ׁשּיׁש האֹות על זקּופֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָזינין
ׁשּבארּבע המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ואּלּו ּתֹורה; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבספר

אּלּו: ִֵָָּפרׁשּיֹות
.Ëמם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְְִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשה

יׁש - ׁשנּיה ּפרׁשה זינין. ׁשלׁש עליה "מּימים", ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסתּומה
מחמׁש הא ּכל ועל הא, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, חמׁש ּתןּבּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

והא ראׁשֹונה והא "ּונתנּה", ׁשל הא והן: זינין; ארּבע -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". ׁשל והא "וּיהרג", ׁשל והא "הקׁשה", ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשל קּוף הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָּפרׁשה
"ּוקׁשרּתם", ׁשל וקּוף זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ,"ּובקּומ"ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
על "לטטפת", ׁשל ּפה טית וטית זינין; ׁשלׁשה עליה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹיׁש
ּבּה יׁש - רביעית ּפרׁשה זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָּכל
עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ּפה הן: ואּלּו אֹותּיֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמׁש
וטית אחד; זין עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ותו זינין; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁשה
ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על "לטטפת", ׁשל ּפה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹטית
עׂשה לא ואם עׂשרה; ׁשׁש המתּיגֹות, האֹותּיֹות ּכל ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻזינין.

ּפסל. לא - ּבהן וגרע הֹוסיף אֹו ְִִֶַַַָָָָֹהּתגין,
.Èממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן.[בקי]הּלֹוקח צרי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

קציצֹות מאה מּמּנּו קציצֹות[בתים]לקח ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ואחת יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש ׁשל ׁשּתים אֹו -ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּלן והרי האיׁש, זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ראׁש: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻׁשל
צבתים לקחן ואם ּבדיקה. צרי הּׁשאר ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָּכׁשרין,

חבילות]צבתים ׁשחזקת[חבילות ּבדיקה; צריכֹות ּכּלן - ְְְְִִִֶֶַָָָֻ
לקּוחין. הרּבה מאנׁשים ְְְֲִִִֵֵַַָָהּצבתים,

.‡Èאֹו הּממחה, מן ׁשּלקחן אֹו ידֹו, ּבכתב ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּכֹותב
צרי אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן אדם ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָמּׁשאר
זמן ּכל ׁשנים; ּכּמה אחר ואפּלּו אחרת, ּפעם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדקן
ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ׁשלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשחּפּוין
אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו מּתֹוכן אֹות ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

אּמא'. אבי מּׁשל ֲִִִֵֶָ'אּלּו,
ג ּפרק ּתפּלין ¤¤¦¦§§¦הלכֹות

הלכה‡. ּכּלן - הּתפּלין ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻׁשמֹונה
מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ מּסיני, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלמׁשה

ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: ואּלּו [בגידין]ּפסל; ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻ
כרחבן]ּברּבּוע להן[ארכן ׁשּיהיה עד ּברּבּוע, ואלכסֹונן , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

ׁשין צּורת ראׁש, ׁשל ּבעֹור וׁשּיהיה ׁשוֹות; זוּיֹות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹארּבע
ּבמטלית הּפרׁשּיֹות וׁשּיכר ּומּׂשמאל; וׁשּיכר[בד]מּימין ; ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבבּתיהן; מכניסן ּכ ואחר הּמטלית, על ּבׂשער ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹותן
להן וׁשעֹוׂשין ּבגידין; אֹותן ּתֹופרין [לרצועות]וׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֶֶֶָָ

מעבר]מעּברת הרצּועה,[מקום ּבּה ׁשּתּכנס החּפּוי מעֹור ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּתֹובר ּבתֹו והֹולכת עֹוברת ׁשּתהא לולאה]עד ׁשּלּה;[כעין ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָ
קׁשר ׁשּלהן, הּקׁשר וׁשּיהיה ׁשחרֹות; הרצּועֹות ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹוׁשּיהיּו

ּדלת. ּבצּורת ְֶַַָָידּוע
ארּכֹו·. מרּבע, עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד

ּפחֹות אֹו רחּבֹו, על יתר ּגבהֹו היה ואם ּכגבהֹו; ְְְְְְְִֵַָָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא ארּכֹו, על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום; ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו,
ארּבעה לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכרחּבֹו.

זה: ּכגֹון ּבמים,ראׁשים, אֹותֹו ּומרטיבין עֹור, ולֹוקחין ְְְְְִִִִִֶַַָ
חריץ ּכל ּבין העֹור את ּומכניסין העץ, את ּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומחּפין

ּומכּמׁשין ּומּכאן,[מקמטים]וחריץ; מּכאן רטב, והּוא אֹותֹו ְְְְִִִִַָָָָֹ
ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ׁשין ּדמּות העֹור מן ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹעד

ה ראׁשיןמימין ארּבעה לּה ׁשּיׁש ׁשין ּודמּות ּתפּלין, ּמניח ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּמניח. ְִִֵַַֹמּׂשמאל

.‚ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין
האּמּום ּגּבי מעל העֹור תבנית]חֹולץ ונמצא[דפוס, עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבכל ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹור
אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ּובית, ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּבית
ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמארּבע

'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו הרצּועה, ְְְְְִֶַַָָָָֹּבֹו
ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

ּומחּפין מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
ׁשּייבׁש; עד האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִִֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו
העץ, ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוחֹולץ
ּפּנֹותיו, מארּבע ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור מקצת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּומחזיר

הרצּועה. מקֹום ּתֹובר, העֹור מן ְְִִִַָָָָּומּניחין
ּפרׁשה‰. מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלין הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכיצד

ימין על ׁשהּוא ּבּבית ׁשמע" אם "והיה ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹונה
ּבבית ,"יביא ּכי ו"והיה לּה; סמּוכה ּו"ׁשמע", ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהּמניח;
ׁשהּוא רביעי ּבבית לי", ו"קּדׁש ל"ׁשמע"; סמּוכה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָׁשליׁשי
ּפני ּכנגד ׁשּפניו הּקֹורא ׁשּיהא ּכדי - ּתפּלין הּמניח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלׂשמאל

זה: ּכגֹון הּסדר, על קֹורא זה,הּמניח, סּדּור החליף ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
ְּפסּולֹות.

.Âּדּפין ּבארּבעה אֹותּה ּכֹותבין - יד ׁשל [עמודים]ּתפּלין ְְְְִִִִֶַַָָָָ
זה: ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ּתֹורה, ּכספר אר אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹור
יצא, - אחד ּבבית והּניחן עֹורֹות ארּבעה על ּכתבן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָואם

לדּבקן. צרי ְְְִֵַָָואינֹו
.Êּגֹולל יד, ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין הּפרׁשּיֹות, ּגֹולל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא

הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד - לתחּלתן מּסֹופן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן
לסֹופּה. מּתחּלתּה ׁשיטה ּכל ְְְִִִִָָָָָָּתקרא

.Áאֹותן ּכֹורכין ׁשּלהן, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּמכניסין
אֹותן מכניסין ּכ ואחר ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,
חּיה אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה, וׂשער ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבבּתיהן.
ּכל נהגּו ּוכבר ׁשּלהן; ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָטהֹורה,

העגלים. זנב ּבׂשער לכרכן ְְְְֲִִַַָָָָָָהעם,
.Ëׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן. ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבהמה
לבנים והן החּיה, אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלֹוקחין
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ׁשּיעׂשּו עד ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן ּומרּככין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקׁשים,
הּתפּלין ּתֹופרין ּובהן אֹותן; וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּכפׁשּתן,

ּתֹורה. ספר ִִֵֶָויריעֹות
.Èוהלכה ּברּבּוע. אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּכׁשּתֹופרין

הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ׁשּיהיּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹרֹווחת,
עׂשה ואם ראׁש; ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ּתפירֹות, עׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתים
הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. עׂשרה, ארּבע אֹו עׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָהּתפירֹות

הרּוחֹות מׁשּתי סֹובב ׁשּלהן החּוט הצדדים]יהיה .[מב' ְְִִֵֵֶֶֶַָָ
.‡Èהחריץ ׁשּיּגיע לבית]וצרי בית ׁשל[שבין ּתפּלין ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ

ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלמקֹום
חּוט העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו להעביר ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוצרי
להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל מׁשיחה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָאֹו

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה מּגידי ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָּגיד
.·È,עֹור ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? עֹוׂשין ְְְְִִֵֶַָָוכיצד

הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ּכאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹרחבה
הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל רצּועה ואר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּכׁשרה.
ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹויקׁשר
רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו לּטּבּור ׁשּיּגיעּו ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹעד
הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ׁשּתּקיף ּכדי - יד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשל
על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע על אחת רצּועה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹותמּתח
ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ויקׁשר. ּכריכֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִֶָָָָֹֹֻאצּבעֹו

ּכׁשרֹות. האּלּו, הּׁשעּורין על ְִִֵֵֵַַָָיתר
.‚Èׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה מעברּומכניס [מקום ְְִֶֶַַָָָֹ

ּכמיןהרצועה] מרּבע, קׁשר וקֹוׁשר ראׁשֹו, ּבמּדת ּומּקיף ,ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
אפׁשר ואי ללמדֹו, חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה, וקׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּדלת.
יד, ּבׁשל וכן העין. ּבראּית אּלא ּבכתב, צּורתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלהֹודיע
ויֹורדת עֹולה יד ׁשל הרצּועה ותהיה יּוד; ּכמין קׁשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָקֹוׁשר
על לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ויקּצר ׁשּירחיב ּכדי הּקׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּבתֹו

ָידֹו.
.„Èּפניהן - יד ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין ּתפּלין, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצּועֹות

אבל מּסיני. למׁשה ההלכה היא וזֹו ׁשחרים, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹהחיצֹונים
אֹו ירּקֹות היּו אם הן, ּומּבפנים הֹואיל הרצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻאחֹורי
הרצּועה, ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא - אדּמֹות ּכׁשרין; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיּו ולא לֹו. הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא ונֹואי לבנים. לבנה, ואם ירּקין, ירּקה, אם - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה
ּכּלּה. והרצּועה הּקציצה, ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,

.ÂË,הרצּועֹות מּמּנּו וׁשעֹוׂשין הּתפּלין, ּבֹו ׁשּמחּפין ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָהעֹור
ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְֲִִֵֶַַַָָהּוא
ׁשחּפה אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ּוטרפֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָנבלֹות
לׁשמן. עּבּוד צרי הרצּועֹות, ועֹור ּפסּולֹות. - ּבזהב ְְְְְְִִִִִָָָָָּתפּלין
אפּלּו - ּכלל עּבּוד צרי אינֹו ּבֹו, ׁשּמחּפין העֹור ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָאבל

מּצה ומלח]עׂשהּו בקמח נעבד שלא ּומקֹומֹות[עור ּכׁשר; , ְֵַָָָָ
מּצה. ּבעֹור אֹותן לעׂשֹות נהגּו ְְֲֲֵַַַָָָהרּבה,

.ÊË,ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן יׂשראל, אּלא הּתפּלין עֹוׂשין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין
חּפן אם ,לפיכ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבעֹור, ׁשעֹוׂשין הּׁשין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּפני

לכתבן, הּפסּול לכל הּדין והּוא ּפסּולין. - ּתפרן אֹו ְְְְְְִִַַָָָָָָּגֹוי,
אֹותן. יעׂשה ֲֶֶַָֹׁשּלא

.ÊÈ,יד וׁשל יד, ׁשל אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶָָָֹּתפּלין
מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי - ראׁש ׁשל אֹותּה ְְִִִִִֵֶֶָָֹֻעֹוׂשין
אין ראׁש, ׁשל ּתפּלין ׁשל רצּועה וכן קּלה. לקדּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻחמּורה
אמּורים? ּדברים ּבּמה יד. ׁשל לתפּלין אֹותּה ְְֲִִִִִִֶֶַָָָעֹוׂשין
מעֹולם, אדם לבׁשן ׁשּלא ראׁש ׁשל ּתפּלין אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹּבׁשּלבׁשן;
טֹולה עֹוׂשה? הּוא וכיצד מּתר. ליד, להחזירן רצה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻאם

ידֹו.[מכסה] על וקֹוׁשרּה אחת, ׁשּתעׂשה עד עֹור ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָעליה
.ÁÈׁשּנפסקּו היּו[נחתכו]ּתפּלין אם - ׁשּלהן הּתפירֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַָָ

זֹו ּבצד זֹו הּתפירֹות שכנגדה]ׁשּתי והפנימית אֹו[החיצונה , ְְְִֵַַ
אּלּו הרי - זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּנפסקּו
ּבחדׁשֹות, אבל ּביׁשנֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָּפסּולֹות.

קּימת טבלה ׁשּפני זמן הם]ּכל מרובעים ּכׁשרֹות.[שעדיין , ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתפרֹו ׁשּנקרע העֹור מקצת ׁשאֹוחזין ּכל החדׁשֹות? הן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
אּלּו הרי - נכרת ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָותֹולין
הרי - נפסק והּוא אּלא ּבֹו, לתלֹות ראּוי אין ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָחדׁשֹות;

יׁשנֹות. ְֵָאּלּו
.ËÈּתֹופרין ואין אֹותּה, קֹוׁשרין אין - ׁשּנפסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצּועה

הרצּועה ּוׁשירי אחרת. ועֹוׂשה וגֹונזּה, מֹוציאּה אּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאֹותּה,
ולמטה] הראש מקשר ׁשּיהיה[שמשתלשלת עד ְְִִֶֶַּפסּולין,

להיֹות יּזהר ּולעֹולם עליו. יתר אֹו ּכּׁשעּור, ורחּבּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָארּכּה
הרצּועה עֹור העליון]ּפני אֹותן[הצד ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָ

ראׁשֹו. ועל ידֹו ְַַָֹעל
ד ּפרק ּתפּלין ¤¤¦¦§§¦הלכֹות

על‡. אֹותן מניחין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? מניחין ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהיכן
הּמקֹום והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הּׂשער סֹוף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדקד,

רֹופס ּתינֹוק ׁשל ּבאמצע,[רך]ׁשּמחֹו אֹותן לכּון וצרי ּבֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּקׁשר ויהיה העינים, ּבין ׁשּיהיּו תש"ר]ּכדי ּבגבּה[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא ְֶֶֶַָֹֹֻהערף,
והּוא·. הּקּברת, על ׂשמאלֹו על אֹותּה קֹוׁשר - יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל

הּתפּוח ועולה]הּבׂשר הּכתף[מנופח ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ׁשּנמצא הּזרֹוע; ּפרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובין
הּדברים "והיּו מקּים: ונמצא לּבֹו, ּכנגד ּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתהיה

."לבב על ְֵֶֶַָָהאּלה...
על‚. ראׁש ׁשל אֹו ידֹו, ּפס על יד ׁשל ּתפּלין ְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמניח

ּכאגֹוז, עגּלה ּתפּלתֹו העֹוׂשה הּמינּות; ּדר זֹו הרי - ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמצחֹו
אּטר ּכלל. מצוה ּבּה ּבימינֹו,[שמאלי]אין ּתפּלין מניח - ְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ

מניח - ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ּכׂשמאל; לֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשהיא
קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ׁשהיא ּבׂשמאלֹו, ְְְְִִִֶַָָָָֹֹאֹותּה

למדּום הּׁשמּועה מּפי הנחתן, ּומקֹום [מסורתהּתפּלין ְְְְֲִִִִַַָָָָָ
ע"ה] רבינו .ממשה

אינּה„. יד, וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלין
וזֹו לעצמּה זֹו מצוֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ראׁש ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
'אׁשר :מבר ראׁש ׁשל על עליהן? מבר וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמּה.
יד ׁשל ועל ּתפּלין'; מצות על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדׁשנּו
ּתפּלין'. להניח וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר
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אם‰. אבל מהן; אחת ּבׁשהניח אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּתפּלין', 'להניח והיא אחת, ּברכה מבר - ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
ּוכׁשהּוא ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתחּלה, יד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקֹוׁשר
יד. ׁשל חֹולץ ּכ ואחר ּתחּלה, ראׁש ׁשל חֹולץ ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹחֹולץ,

.Âא - יד ׁשל ּתפּלין וקׁשר ּתפּלין' 'להניח ׁשּבר סּורמי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ראׁש; ׁשל ׁשּיניח עד לרּבֹו, ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו לסּפר, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלֹו
'על ׁשנּיה ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי ׂשח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָואם

ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתפּלין', ְְְִִִִֵֶַַַַָֹמצות
.Êחלץ ואפּלּו עליהן, מבר ׁשּמניחן, זמן ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתפּלין

עליהם מבר ּכּלן, הּמצֹות וכל ּבּיֹום. ּפעמים מאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻולבׁש
אחר יד, ׁשל הּתפּלין על לבר צרי ,לפיכ עׂשּיתן; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עׂשּיתן. היא ׁשּקׁשירתן, קׁשירה; קדם הּקּברת על ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהנחה

.Áיד ׁשל יּניח לא ּבכלי, להצניען ּתפּליו אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשחֹולץ
רֹוצה ׁשהּוא ׁשּבׁשעה מּפני מּלמעלה; ראׁש וׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלמּטה

ׁשּמּניחּה ונמצא ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל יפּגע [עוזבה]ללבׁשן, ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
יד, ׁשל קדם ראׁש ׁשל לֹובׁשין ׁשאין לפי יד, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹּומֹוציא
אחרת למצוה מּמּנה ולעבר מצוה, להּניח לאדם לֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹואסּור
הּוא ּבּה ּבּתחּלה, אדם ׁשל לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה אּלא -ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּיפּגע ּכדי למעלה, יד ׁשל להּניח צרי ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתעּסק.

הּסדר. על וילּבׁש ּתחּלה ְְְִִֵֶַַַָָּבּה
.Ëׁשהכינֹו -[יחדו]ּכלי ּבֹו והּניחן ּתפּלין, ּבֹו להּניח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ

הּניח ולא הכינֹו חל; ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש ואסּור ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתקּדׁש,
עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו נתקּדׁש,[במקרה]ּבֹו, לא - הכינֹו ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבין הּתפּלין, את לתלֹות ואסּור ׁשהיה. ּכמֹות חל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
הּכיס את הּוא ּתֹולה אבל עצמּה; ּבּתפּלה ּבין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּברצּועה

ּבֹו. מּנחין ְִִִֶַָֻׁשהּתפּלין
.Èמּימים" ׁשּנאמר: ּבּלילה, לא ּבּיֹום, - ּתפּלין הנחת ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹזמן

וימים ׁשּבתֹות וכן ּתפּלין. מצות היא זֹו "חּקה" - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻימימה"
לאֹות", ל "והיּו ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָטֹובים,
זמן ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים וימים ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָוׁשּבתֹות
ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו את מּׁשּיראה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהנחתן?

החּמה. ׁשּתׁשקע ְִֶַַַַָעד
.‡Èוהן וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

ּדבר מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו היּו אפּלּו - ְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֻעליו
ּתפּלין יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ּברּבים, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
הּמניח וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעליהן,
ּבלאו, עֹובר - החּמה ׁשּתׁשקע אחר לכּתחּלה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּתפּלין
מּימים למֹועדּה, הּזאת החּקה את "וׁשמרּת ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּנאמר:

ִָָימימה".
.·Èהחּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

היה וחֹולץ. לביתֹו, מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו מּניח -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש ּבבית עליו[שבת]יֹוׁשב ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹ

ואם וחֹולץ; לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו מּניח - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּיֹום
לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה סמּו ּבית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיׁש
מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ּתפּליו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחלץ

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ונמצאּו ְְְְְְְְִֵָָָָָָָֻלׁשמרן,
.‚Èקטן הּתפּלין. מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור ְְְִִִִִַַַַָָָָָּכל

לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין לׁשמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹׁשּיֹודע
נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, חֹולי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבמצוֹות.
חּיבין ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור - ּבצער ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻאּלא
נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ּכטהֹורין. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָּבתפּלין

הּתפּל מן ּפטּור - עליו אסּורּומיּׁשבת ּתפּלין, ׁשהּמניח ין; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
והּלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים מהן. ּדעּתֹו להּסיח ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
מעמדן ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, על ׁשיר ׁשאֹומרים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשעה

הּתפּלין. ּומן הּתפּלה מן ּפטּורים - ְְְְִִִִִִִַַַָָּבּמקּדׁש
.„Èׁשּלא עליו, ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחּיב

ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיּסיח
יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ הּציץ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּקדּׁשת
ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ועׂשרים אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבהן

יד. ְֶָּבׁשל
.ÂËּתצא ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּתפּלין

ליׁשן אסּור ,לפיכ עליו. ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמּמּנּו
עליהן הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבהם
ּכיצד עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ולא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹסּודר,

ויׁשן יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח עֹוׂשה? [שאיןהּוא ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] שינת .זו

.ÊËׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנס אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקבע.
ידיו ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת

אחרונים] והּוא[מים מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָ
ּבהן. ֶָָלבּוׁש

.ÊÈיּניח לא - הּכּסא לבית והצר ּתפּלין, לבּוׁש ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה
ּבחרין ויּכנס,[שבכותל]ּתפּלין הרּבים לרׁשּות הּסמּוכין ְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹ

הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ּדרכים. עֹוברי יּטלּום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשּמא
וגֹוללן אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ּתפּליו חֹולץ מים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָלהׁשּתין
ויּזהר לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ואֹוחזן ּתֹורה, ספר ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבבגדֹו
ועֹוׂשה ונכנס טפח, ידֹו מּתחת רצּועה ּתצא ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכדי
הּכּסא, מּבית אּמֹות ארּבע מרחיק ּוכׁשּיצא, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָצרכיו.

ְְָולֹובׁשן.
.ÁÈׁשאין הּקבּוע, הּכּסא ּבבית אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה

יּכנס לא - עראי הּכּסא ּבית אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹניצֹוצֹות
לׁשמרן. לחברֹו ונֹותנן אֹותן, חֹולץ אּלא ּגלּולין, ּכׁשהן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהן

ּכלין רגלים מי ניצוצות]ואין בלא ּבבית[מהגוף אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵַַָ
ּתחּוח עפר היה ואם ּביׁשיבה; אּלא הּקבּוע, ,[רך]הּכּסא ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מדרֹון, ּבמקֹום יעמד - קׁשה ּבמקֹום היה ּבעמידה. ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָֹאפּלּו
עליו. ניצֹוצֹות יּנתזּו ׁשּלא ְְִִֵֶָָָֹּכדי

.ËÈולא ערב, לעת הּכּסא לבית והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה
ּבהן יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
הּקבּוע. הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּגלּולים

ּבכלין ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד להן]אּלא המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשאין ּפי על אף ּכלין ׁשאינֹו ּבכלי אֹו טפח, ּבֹו היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
ּבּלילה הצר אם וכן ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז טפח, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻּבֹו

ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ּבכלי, מּניחן -ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ
.Îמּניח - ּתפּלין לבּוׁש והּוא הּכּסא לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָׁשכח
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עּמּוד ׁשּיגמר עד עליהן וחֹולץ,[קילוח]ידֹו ויֹוצא ראׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ּכל ועֹוׂשה נכנס ּכ ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָאחר
ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא - ּבקטּנים ּבין ּבגדֹולים ּבין ְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָראׁשֹון,

סּכ ּגדֹולה.ּבהן נה ְֶַָָָָ
.‡Îלא יאחז לא זה הרי - ּבתפּלין מּטתֹו וׁשּמׁש ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹׁשכח

ּבּקציצה ולא מּפני[בית]ּברצּועה ויּטלם, ידיו; ׁשּיּטל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
עסקנּיֹות. ְִִֶַַַָָׁשהּידים

.·Î,לבּוׁשין עֹומדין אדם ׁשּבני מקֹום - לּמרחץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּנכנס
מקצתן ׁשם עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ּתפּלין; להניח ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻמּתר
ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ּומקצתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערּמין
חֹולץ ערּמין, עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום לכּתחּלה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּתפּלין

מניח. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ְְִִִֵֵֵֶַַָָּתפּליו,
.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

לחלץ וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבתֹו
ּתפּלין, אדם ילּבׁש ולא אּמֹות. ארּבע ׁשּירחיק עד ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹּתפּליו,
- ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ערותֹו ׁשּיכּסה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹחֹולץ
הּוא צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור

ּתפּליו. על ְְְִִַַָמצנפּתֹו
.„Îלׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד מּטתֹו, ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבֹו
- להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאחר
ּכלי הּניחן ואם חׁשּובין. הן אחד ּככלי ּכלים, עׂשרה ְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶָָָָאפּלּו
לכסת ּכר ּבין מראׁשֹותיו ּתחת להּניחן מּתר ּכלי, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבתֹו
ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ראׁשֹו, ּכנגד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

.‰Îׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת
ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹעל
מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה ּבׂשחֹוק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָנמׁש
צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו מפּנה אּלא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָרעֹות,
היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו להיֹותן להׁשּתּדל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָאדם
לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על עליו ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹאמרּו
אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא אּמֹות ארּבע ׁשהל ְְְִִֶַַַַָָָֹֹראּוהּו

ּתפּלין. ְְִִֹּבלא
.ÂÎ,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

ּבלא ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו הּכל; מן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹיֹותר
מניח ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
צּוה הּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי - עׂשה ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין,
ּבתפּלין הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחיּו". - עליהם "אדני ׁשּנאמר: ימים, מארי -ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
חמישי יום

ה ּפרק מזּוזה ¤¤¨§§¦הלכֹות
הּפרׁשּיֹות‡. ׁשּתי ּכֹותב הּמזּוזה? את ּכֹותבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

ּדף על ׁשמע" אם ו"והיה ּביריעה[עמוד]"ׁשמע" אחד, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
חצי ּכמֹו מּלמּטה, ורוח מּלמעלה רוח לּה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחת;
ּובלבד - ּכׁשרה ּדּפין, ּבׁשלׁשה ּבׁשנים ּכתבּה ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹצּפרן.

ּכזנב יעׂשּנה למטה]ׁשּלא וקצר למעלה עּגּול[רחב ּכמֹו אֹו , ְְֲִֶֶַָָָֹ

עגולה] בצורה ּכקּבה[כתובה אֹו ורחב, למעלה קצר [כאהל, ְָֻ
עללמטה] ׁשּלא ּכתבּה ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת עׂשה ואם ;ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבׁש ּכתבּה ּפסּולה. - לפרׁשה ּפרׁשה ׁשהקּדים ּכגֹון ניהּסדר, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ׁשּבלה, ּתֹורה ספר ּפסּולה. ׁשּתפרן, ּפי על אף - ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָעֹורֹות
הּגּליֹון מן ולא מזּוזה; מהן עֹוׂשין אין - ׁשּבלּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּותפּלין

הריק] ׁשאין[הקלף לפי מזּוזה, עליו ּכֹותבין אין ספר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשל
קּלה. לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ְְֲִִִִַָָָָֻֻמֹורידין

אם·. ל"והיה "ׁשמע" ּפרׁשת ׁשּבין הרוח לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצוה
סתּומה ּפרׁשה ויפסיקׁשמע", השורה בסוף הראשונה [יסיים ְַָָָָָֹ

השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' עׂשהריוח ואם ;ְִָָ
הּתֹורה. מן לּה סמּוכה ׁשאינּה לפי ּכׁשרה, ּפתּוחה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאֹותּה
ׁשעֹוׂשין הּתגין הן ואּלּו ׁשּבּה; ּבּתגין להּזהר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוצרי

ְַָּבּמזּוזה:
אֹות‚. ּכל על אֹותּיֹות, ׁשבע ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ִִֵֶַַָָָָָָּפרׁשה

"ׁשמע", ׁשל ועין ׁשין הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹואֹות
" ׁשל טיתין ּוׁשני "מזזֹות", ׁשל זינין ּוׁשני ,"ּד"נפׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֻונּון

ּכל[ל] על אֹותּיֹות, ׁשׁש ּבּה יׁש - ׁשנּיה ּופרׁשה טטפת". ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ
ּוׁשני ,"ּדגנ" ׁשל ּגימל הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת

" ׁשל טיתין ּוׁשני "מזּוזֹות", ׁשל וצדי[ל]זינין טֹוטפת", ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּגרע אֹו ּבהן, ׁשהֹוסיף אֹו ּתגין, עׂשה לא ואם "הארץ". ְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשל

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה ואם ּפסל. לא - ישריםמהן [קוים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
הכתב] ּבּהלישור ׁשהֹוסיף אֹו וחסר, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא אֹו ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ּפסּולה. זֹו הרי - אחת אֹות אפּלּו ְְֲֲִִִִֵַַָמּבפנים
הרוח„. ּכנגד מּבחּוץ, הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג

ׁשהּוא לפי הפסד, ּבזה ואין 'ׁשּדי'; לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבין
הּמלאכים, ׁשמֹות מּבפנים ּבּה ׁשּכֹותבין אּלּו אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָמּבחּוץ.

חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, אֹו קדֹוׁשים, ׁשמֹות שונות]אֹו -[צורות ְְִָָ
ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק לֹו ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
מצוה ׁשעֹוׂשין אּלא הּמצוה, ׁשּבּטלּו להן ּדי לא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטּפׁשים,
ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו יחּוד ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּגדֹולה,
על ׁשעלה ּכמֹו עצמן, להנית קמיע הּוא ּכאּלּו ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָועבֹודתֹו,

העֹולם. ּבהבלי המהּנה ּדבר ׁשּזה הּסכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלּבם
ּבׁשיטה‰. הארץ" "על לכּתב אחרֹונה,[שורה]ּומצוה ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

הּסֹופרים ּכל ונהגּו ׁשיטה; ּבאמצע ּבין הּׁשיטה ּבראׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבין
ּבראׁש הארץ" ו"על ׁשיטֹות, ועׂשרים ּבׁשּתים אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹלכּתב
ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו אחרֹונה. ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשיטה
,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, הּסדר: על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָוׁשיטה,
והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, מצּוה, והיה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין,
,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ואבדּתם, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּׁשמים,

הארץ. על ֲֶֶַָָאׁשר,
.Âהּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְִִִִֶַָָָּכׁשּכֹופלין

יקרא לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא עד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָלתחּלתּה,
ּבׁשפֹופרת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ואחר לסֹופּה. הּׁשיטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמראׁש
אל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו עץ ׁשל אֹו קנה ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל
ּבּה ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר אֹו ּבמסמר, הּפתח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָמזּוזת

ְַָהּמזּוזה.
.Êּברּו' ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקדם
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וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו מזּוזה'; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלקּבע

הּמצוה. ְִִַָהיא
Á.ּבמּקל המזוזה]ּתליּה ליד זֹו[העומד ׁשאין ּפסּולה, - ְְְֵֵֶַָָָ

הּדלת אחֹורי הּניחּה חפר[בקיר]קביעה. ּכלּום. עׂשה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּכבריח והּוא נגר, ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָּבמזּוזת

- ּבּטּבעֹות המזוזה]הּקרׁשים ברוחב ּפסּולה.[שהכניסה ְְִַַַָָָ
טפח לּה וקבעה]העמיק טפח עומק קנה[חפר חת ּפסּולה. , ְֱִֶֶֶַַָָָָ

אחרים, קנים אל הּקנה חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהכניס
ׁשּקדמה מּפני ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל מן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעמיד

הּפתח. מזּוזת לעׂשּית הּמזּוזה ְְְֲִִֶַַַַַַַָקביעת
.Ëּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד, שנים]מזּוזת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבּיֹובל ּפעמים רּבים, שנה]ּומזּוזת נקרעה[חמישים ׁשּמא - ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני נמחקה; אֹו אֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנה

ְֶֶַמרקבת.
.Èאת ּומחּנכין ועבדים; נׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהּכל

ּבחּוצה ּבית הּׂשֹוכר לבּתיהם. מזּוזה לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָהּקטּנים
ּבפּונּדק והּדר מן[מלון]לארץ, ּפטּור - יׂשראל ּבארץ ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּיב יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר אבל יֹום; ׁשלׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמזּוזה
מּיד. ְִִָָּבמזּוזה

.‡Èמזּוזה להביא הּׂשֹוכר על - לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָהּמׂשּכיר
מּפני קביעתּה; על ׂשכר נֹותן היה אפּלּו אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹולקּבע
ּוכׁשהּוא הּבית. חֹובת ואינּה היא, הּדר חֹובת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּמזּוזה
זה הרי לגֹוי, הּבית היה ואם ויצא; ּבידֹו יּטלּנה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצא,

ּכׁשּיצא. ְְֵֵֶָנֹוטלּה
ו ּפרק מזּוזה ¤¤¨§§¦הלכֹות

ּבֹו‡. הּדר יתחּיב ּכ ואחר ּבּבית, יׁש ּתנאין ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעׂשרה
מן ּפטּור מהן, אחד ּתנאי חסר ואם מזּוזה, לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלעׂשֹות
אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה הן: ואּלּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמזּוזה;

מזּוזֹות ׁשּתי לֹו וׁשּיהיה יתר, הפתח]אֹו צידי מב' ,[עמודים ְְְְִֵֵֶֶָ
לֹו ותהיה מׁשקֹוף, לֹו לֹו[לבית]ויהיה ויהיּו ּתקרה, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָ

ויהיה יֹותר, אֹו טפחים עׂשרה הּׁשער ּגבּה ויהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּדלתֹות,
חל וכיו"ב]ּבית כנסת לבית אדם,[פרט לדירת עׂשּוי ויהיה , ְְְִִֵֶַָָָֹ

ּכבֹוד לדירת וכיו"ב]ועׂשּוי למרחץ לדירת[פרט ועׂשּוי , ְְְְִִַַָָָ
ֶַקבע.

מן·. ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַַַַָּבית
ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש ואם ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָהּמזּוזה;
זוּיֹות, חמׁש ּבעל אֹו עגל, ׁשהּוא ּפי על אף ּבׁשוה, ְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמֹות
הֹואיל - רחּבֹו על יתר ארּכֹו היה ׁשאם לֹומר, צרי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָואין
חּיב אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַַַָויׁש

ְִָּבמזּוזה.
ותקרה‚. ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,

ּפּצימין ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על אף רביעית,[עמודים]- ּברּוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הן, הּתקרה להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפטּורה
אּלא ּכתלים, לּה ׁשאין ּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות מּׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
ׁשהיא ּפי על אף - ּומּכאן מּכאן עּמּודים על ִִִִִֶֶֶַַַַָָעֹומדת

לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ּבית, ׁשאּלּוּכתבנית מזּוזֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
עׂשּויין. הן הּתקרה להעמיד ְְֲֲִִִִֵַַַָָהעּמּודים

ּכמין„. וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית
ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות
מׁשקֹוף. לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבהן

מקצתֹו‰. היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית
הּקרּוי היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,
ואחר הּדלתֹות, ּומעמידין ּבמזּוזה. חּיב ׁשהּוא הּפתח, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכנגד

הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ
.Âּובּתי ּכנסּיֹות ּובּתי והעזרֹות, הּלׁשכֹות הּבית ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהר

קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין, - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמדרׁשֹות
ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל הּכנסת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכל ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ׁשל הּכנסת ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
מּׁשער חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשערים
מּפני ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל מּמּנּו, וׁשּלפנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָניקנֹור,
ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ּבית היתה הּזאת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשהּלׁשּכה

ְַַָָההפרׁשה.
.Êהאֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית

ושמן] יין -[מחסני "ּבית" ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְֱִִֵֶֶֶַַָ
רפת ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל המיחד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבית
ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ׁשהּנׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבקר
אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורין - והּדיר והּגּנה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומרּפסת,
ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין ּבּתים היּו ואם לדירה; ְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָעׂשּויין

ּבמזּוזה. הם ּגם חּיבין אּלּו, ְְִִִֵֵַַָָלמקֹומֹות
.Áמבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָלפיכ

אליו] פתוחין שחצרות ועירֹות[רחוב מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָ
ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה, חּיבין ּכּלן -ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
לזה ּפתּוח וזה לזה, ּפתּוח זה ּבּתים, עׂשרה ואפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלתֹוכן.
ּומּפני ּבמזּוזה; חּיבין ּכּלן ּבמזּוזה, חּיב והּפנימי הֹואיל -ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
ּבמזּוזה'. חּיב לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח 'ׁשער אמרּו: ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזה

.Ëּובית הּטבילה, ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא, ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבית
עורות]הּברסקי עיבוד מן[בית ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְִִִֵֶַַָֻ

ּבחג, החג סּכת ּכבֹוד. לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמזּוזה,
עׂשּויין ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפטּורין - ׁשּבספינה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָּובית

יֹוצרין ׁשל סּכֹות ׁשּתי קבע. מּזֹו[אומנים]לדירת לפנים זֹו , ְְְְִִִִִֵֶֶַַֻ
וכן קבּועה. ׁשאינּה מּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורה החיצֹונה -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורין ׁשּבּׁשוקים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהחנּיֹות

לדירה. ְְִִָקבּועים
.Èרגיל ׁשאינֹו ּפי על אף - הרּבה ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבית

מזּוזה לעׂשֹות חּיב מהן, אחד ּבפתח אּלא ולבֹוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלצאת
ּבמזּוזה. חּיב ועלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ּופתח. ּפתח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבכל
על מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ׁשּבּבית, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָחדר
ׁשער ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, החדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַׁשער

ּוקבּועין. לדירה, עׂשּויין ׁשּכּלן ְְֲִִִִֶַַָָֻהּבית;
.‡Èׁשּבין אםּפתח - ּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
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ּפתח ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת רגיל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּדלת ׁשל הּציר אחר הֹולכין ּבּתים, ׁשני שלמעלהׁשּבין [יתד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

אתושלמטה] קֹובעין ׁשם עּמֹו, נראה ׁשהּציר מקֹום -ְְִִִִֶֶֶַָָ
ְַָהּמזּוזה.

.·Èּבּטפח הּפתח, חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכן
ואם הּׁשער. ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת לחּוץ, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּסמּו
הּמׁשקֹוף מן ׁשּירחיקּנה והּוא ּכׁשרה, מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבעּה
ּפסּולה. מּׂשמאל, קבעּה ואם לּבית; הּנכנס ימין על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

ּבמזּוזה. חּיב ׁשּתפין, ׁשל ְִִִֶַַָָָֻּובית
.‚Èהּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב

הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס עת וכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתמיד.
ּוׁשגּיתֹו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר - הּוא [עיסוקו]ּברּו ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ

ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשם ׁשאין וידע הּזמן; ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבהבלי
לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת אּלא ְְְִִִֵֶַַָָָָָעֹולמים,
לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ּבדרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָוהֹול
- ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ּבראׁשֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִָֹּתפּלין
הן והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ׁשּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻמחזק
מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ׁשּמּצילין ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמלאכים

ויחּלצם". ליראיו, סביב ְְִִֵֵַַָָה'
ז ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות

ספר‡. לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות
הּׁשירה את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
זו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּזאת",

"האזינו"] ּפרׁשּיֹות[שירת הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִֵֶֶַָָָ
ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ואף ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפרׁשּיֹות.
מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. לכּתב ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹמצוה
ּבספר הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, יֹודע אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹואם

ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות אפּלּו ְְֲֲִִֵַַָָֻּתֹורה
לׁשם·. לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהּמל

ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על יתר ,ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּומּגיהין וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ּכׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּנכּתב אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו הדיֹוט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהּוא
ספר לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל אחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, עּמֹו; זה ְְְִִִִִֵֶַָָּתֹורה
ימי ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, והּוא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמסב,

ַָחּייו".
.‚צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלא

ּבבית מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלכּתב
אּלא מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה והּׁשני, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּגנזיו;
על ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, ּכׁשּיּכנס אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּלילה,

ִָמּטתֹו.
ּבׂשרטּוט„. ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה עלספר קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

הכתב] לישור ּומקצתֹוהקלף הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַָָָ
על ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - הּקלף ְְִֶַַַַַָָָֻֻעל
מתּקנת ּכתיבה ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין וכיצד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּקלף.

קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין יּניח ּביֹותר: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹנאה
ׁשיטה ּכל ּכ[שורה]ּובין ּכלוׁשיטה, ואר ׁשיטה; מלא ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ

'למׁשּפחֹותיכם לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ׁשלׁשים - וׁשיטה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹׁשיטה
הּוא וזה ּפעמים, ׁשלׁשה למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלמׁשּפחֹותיכם

ּדף ּכל ּכדי[עמוד]רחב מּזה, קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ודף. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא ּכדי זה, על יתר ארּכה ולא ּכאּגרת; הּדף יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

מׁשֹוטטֹות עיניו הרבה]יהּו ּבּכתב.[מחפשות ְְְְֵַָָ
ימעט‰. ּפרׁשה[יקטין]לא ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לפרשה]לפרׁשה פרשה בין אותיות תשע מרווח .[לצורך ְָָָ
ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּדף
אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹחּוץ

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום מּניח -ְְִִִִִַַַַַַָָָ
.Âיזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹנזּדּמנה

הּדּפין[יכתבנה] העמודים]ּבין לתחּלת[בין יחזר אּלא , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ
אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף לֹו נזּדּמנה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשיטה.
את לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר ולא יתר, אֹו ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאֹו
וחציּה הּדף ּבתֹו חציּה לכּתב יכֹול אם - הּדף ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻּכּלּה
ּומתחיל ּפנּוי הּמקֹום מּניח לאו, ואם ּכֹותב; לּדף, ְְִִִֵַַַַַַָָָחּוץ

הּׁשיטה. ְִִִַַָמּתחּלת
.Êּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש, חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח

ׁשיטה מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר; ולא ּפחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻּכתיבה,
ׁשיטה ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹחמיׁשית.
מקּצר הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
הּׁשיטה. את יגמר ולא הּׁשיטה, מּתחּלת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹולה,
ׁשיטה ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ׁשּיהיה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומתּכּון,

הּדף. ְַַּבסֹוף
.Á,הּקטּנֹות ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות, ּבאֹותּיֹות ְְְִִִֵַַַָָָויּזהר

הּנקּודֹות מעליהם]ּובאֹותּיֹות ניקוד ּובאֹותּיֹות[שיש , ְִִַָָ
הּלפּופֹות הּפיין ּכגֹון מׁשּנֹות ,[מקופלות]ׁשּצּורתן ְְְִֵֶַַָָֻ

מּפי איׁש הּסֹופרים ׁשהעּתיקּו ּכמֹו העקּמֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָֻוהאֹותּיֹות
ּבּתגין ויּזהר עליה[כתרים]איׁש. ׁשּיׁש אֹות יׁש - ּובמנינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּכצּורת - הּתגין וכל ׁשבעה; עליה ׁשּיׁש אֹות ויׁש אחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתג
הּׂשערה. ּכחּוט ּדּקין הן, ְֲִִֵַַַַָזין

.Ëמן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו, הּדברים ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכל
וכתב ּבּתגין, ּדקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהּמבחר;
הרחיקן, אֹו הּׁשיטין, את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ּכּלן ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהאֹותּיֹות
לאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ּבהן, הארי ְְְְֱִִִִִֶֶָָָֹאֹו
ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד ולא הֹותיר, ולא חּסר ְְְְְִִִִֵַַַֹֹֹֹולא

ּוסתּומֹות ּבפתּוחֹות ּכׁשר.[כדלקמן]ׁשּנה ספר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
.Èנהגּו - ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים, ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹיׁש

והן: איׁש; מּפי איׁש ּבידם היא וקּבלה הּסֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהם
מּׁשמֹונה ּפחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין מנין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיּו
ּכל ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על יתר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוארּבעים,
אׁשר'; אׁשר 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ּכמֹו ּופרׁשה, ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָּפרׁשה

הּב הּים: מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ּבראׁש אים,וׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
מן ּולמּטה ׁשיטין; חמׁש - ּבמצרים מת, ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָבּיּבׁשה,
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וּתּקח, :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ּתחּלת ׁשיטין, חמׁש - ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשירה
למעלה הּׁשיטין ּבראׁשי ויהיה וּיבאּו; וּיצאּו, סּוס, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחריה,
להכעיסֹו, ּבאחרית, ,הּדר אחרי, ואעידה, האזינּו: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּׁשירת
וּיבא, ׁשיטין: חמׁש - מּמּנה ּולמּטה ׁשיטין; ׁשׁש - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקהל

אׁשר. הּזאת, אׁשר, ְֲֲֵֶֶַַֹלדּבר,
.‡È,ׁשּנה ואם הּמבחר; מן למצוה האּלּו, הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻוכל

אֹו מלא; החסר אֹו חסר, הּמלא ּכתב אם אבל ּפסל. ֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹלא
קרא ׁשהיא מּלה מכתיבתה]ׁשּכתב אחרת וכתב[נקראת ְְִִֶֶַַָָָֹ

"יׁשּגלּנה", ּבמקֹום "יׁשּכבּנה" ׁשּכתב ּכגֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָּכקריאתּה,
ׁשּכתב אֹו ּבהן; וכּיֹוצא "ּובעפלים", ּבמקֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ"ּובּטחרים"
אֹו ּפתּוחה; סתּומה ׁשּכתב אֹו סתּומה, ּפתּוחה ְְְְֶַָָָָָָָָּפרׁשה

הּׁשירה האזינו]ׁשּכתב שירת או הים הּכתב,[שירת ּכׁשאר ְְִִֶַַַָָָָ
ּבֹו ואין ּפסּול, זה הרי - ּכׁשירה אחת ּפרׁשה ׁשּכתב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ּכחּמׁש אּלא ּכלל, ּתֹורה ספר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻקדּׁשת

הּתינֹוקֹות. ִֶַָּבהן
.·Èעל יֹותר לׁשהֹותֹו אסּור מּגּה, ׁשאינֹו ּתֹורה ְֵֵֵֶֶַַָָָֻספר

ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ספר יּגנז. אֹו יתּקן, אּלא יֹום; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשים
הּספר רב היה ואם יּגנז. ארּבע, יתּקן; ודף, ּדף ּבכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻטעּיֹות
אפּלּו ונׁשאר ּדף, ּבכל טעּיֹות ארּבע ּבֹו יׁש והּׁשאר ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻֻמּגּה,
הרי - טעּיֹות ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר מאֹותֹו אחד ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻּדף

יתּקן. ְֵֶַזה
.‚Èׁשּנמצא חסר, הּמלא ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

החסר ּכתב אם אבל הּׁשיטֹות; ּביני ׁשּׁשכח האֹותּיֹות ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹולה
מתּקנֹו, זה הרי טעּיֹות, ּכּמה ודף ּדף ּבכל יׁש אפּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלא,

ּתֹולה. ואינֹו ּגֹורד ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶמּפני
.„È,עצמֹו ּבפני חּמׁש ּכל חּמׁש, חּמׁש הּתֹורה לכּתב ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻֻֻמּתר

מגּלה יכּתב לא אבל הּתם; ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻואין
ּבּה ׁשּיהיה עצמּה, כמה]ּבפני ּכֹותבין[רק ואין ּפרׁשּיֹות. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

עליה להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה; להתלּמד לּתינֹוק ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמגּלה
אחת, ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש מגּלה ּכתב מּתר. ְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹֻֻחּמׁש,

ָֻמּתר.
.ÂËּומּניח אחד, ּבכר ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לדּבק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּתר

ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻֻּבין
ׁשיטין ׁשלׁש עׂשר מּׁשנים ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָָֹֹׁשלׁש
הּוא: ּכ נביאים, ׁשל וסּדּורן .חֹות ,לחּת ּבא ׁשאם -ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, ּומלכים, ׁשמּואל, וׁשֹופטים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָֻיהֹוׁשע,
ואּיֹוב, ותּלים, רּות, הּכתּובים: וסּדר עׂשר; ּותרי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיׁשעיה,
ּומגּלה, ודנּיאל, וקינֹות, הּׁשירים, וׁשיר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומׁשלי,

הּימים. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
.ÊËּבׂשרטּוט אּלא אֹותן ּכֹותבין אין - הּקדׁש ּכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּכל

הכתב] לישור ישרים קוים הּניר.[מתיחת על ּכתבן אפּלּו ,ְְֲִַַָָָ
אסּור. זה, על יתר ׂשרטּוט; ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻּומּתר

.ÊÈאין - ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכר
ּדין החּמׁשין; מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה, ספר ּכקדּׁשת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻֻקדּׁשתֹו

תורה]הּיתר[ספר] חומשי חמשה ּכדין[על החסר[הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשים] .[מחמשת

שישי יום
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ּבאמצע‡. ּגמר אם צּורֹות: ׁשּתי לּה יׁש ּפתּוחה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
ׁשהיא הּפרׁשה ּומתחיל ּפנּוי, הּׁשיטה ׁשאר מּניח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשיטה,
ּדברים ּבּמה זה: ּכגֹון הּׁשנּיה, הּׁשיטה מּתחּלת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָּפתּוחה
אֹותּיֹות; ּתׁשע ּכׁשעּור רוח הּׁשיטה מן ׁשּנׁשאר ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָאמּורים?
הּׁשיטה ּבסֹוף ּגמר אם אֹו מעט, אּלא נׁשאר לא אם ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹאבל
ּומתחיל ּכתב, ּבלא ּפנּויה ּכּלּה ׁשנּיה ׁשיטה מּניח -ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֻ
זה: ּכגֹון הּׁשליׁשית, ׁשיטה מּתחּלת הּפתּוחה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהּפרׁשה

ּבאמצע·. ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּופרׁשה
ּכּׁשעּור רוח מּניח אותיות]הּׁשיטה, לכּתב[תשע ּומתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

ׁשּיּמצא עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת הּׁשיטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבסֹוף
ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא ואם זה: ּכגֹון ּבאמצע, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהרוח
- אחת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף ולכּתב ּכּׁשעּור הרוח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלהּניח
ׁשנּיה, ׁשיטה מראׁש רוח מעט ויּניח ּפנּוי, הּכל ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹיּניח
זה: ּכגֹון ׁשיטה, מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה לכּתב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹויתחיל
הּׁשנּיה ׁשיטה מּתחּלת מּניח הּׁשיטה, ּבסֹוף ּגמר ְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָואם
הּׁשיטה, מאמצע הּסתּומה לכּתב ּומתחיל הרוח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכׁשעּור
ּבתחּלת ּתחּלתּה ּפתּוחה, ׁשּפרׁשה אֹומר, נמצאת זה: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכגֹון
הּׁשיטה מאמצע ּתחּלתּה סתּומה, ּופרׁשה לעֹולם; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּׁשיטה

ְָלעֹולם.
לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻספר

הּפרׁשּיֹות ּברוח טעה אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולהּגיהֹו
ׁשהפסיק אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, ּפתּוחה ְְְְְְִִֶַָָָָָוכתב
ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּפנּוי והּניח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּברוח
צּורת ׁשּׁשּנה אֹו הּפרׁשה, ּבמקֹום ּברוח הפסיק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹולא

והאזינו]הּׁשירֹות הים לֹו[שירת ואין ּפסּול, זה הרי - ְֲִֵֵֶַָ
ּבֹו. ׁשּטעה הּדף ּכל את לסּלק אּלא ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתּקנה,

ׁשראיתי„. הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָּולפי
ּומחּברין ׁשּכֹותבין הּמסֹורֹות ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּבדברים
אּלּו, ּבדברים נחלקין והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלהֹודיע
ּכל הּנה לכּתב ראיתי - עליהן ׁשּסֹומכין הּספרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבמחלקת
הּׁשירֹות, וצּורֹות והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות הּתֹורה, ְְְְִִַַַַָָָּפרׁשּיֹות
ׁשּסמכנּו וספר מהן. ּולהּגיּה הּספרים ּכל עליהן לתּקן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכֹולל ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו, ּבדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ספרים ועׂשרים וכתובים]ארּבעה נביאים התורה ,[כל ְְְְִִֶַָָָ
ועליו הּספרים, מּמּנּו להּגיּה ׁשנים מּכּמה ּבירּוׁשלים ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשנים ּבֹו ודקּדק אׁשר, ּבן ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, הּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהיּו
סמכּתי ועליו ׁשהעּתיקֹו. ּכמֹו רּבֹות ּפעמים והּגיהֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהרּבה,

ּכהלכתֹו. ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַָָָּבספר
:˙ÈL‡¯a ¯ÙÒיׁשרצּו מארת, יהי הּמים, יּקוּו רקיע, יהי ≈∆¿≈ƒְְְְְִִִִִִַַַָָֹֹ

ּכּלן - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, הארץ, ּתֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמים,
אמר ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות; ׁשבע והן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפתּוחֹות,
והאדם ּפתּוחה; - אלהים ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ
ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ויחי ספר, זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָידע,
,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ויחי ירד, ויחי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַמהללאל,
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וּירא סתּומֹות; ּכּלן אּלּו, ּפרׁשּיֹות עׂשרה אחת - נח ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻויחי
לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ּתֹולדת אּלה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה',
ׁשלׁשּתן - נח אל אלהים וּיאמר נח, אל אלהים ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹוידּבר
ׁשּתיהן - נח ּבני ּתֹולדת ואּלה נח, בני וּיהיּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹסתּומֹות;
ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - יּלד ּולׁשם ילד, ּוכנען ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָֻּפתּוחֹות;
וארּפכׁשד ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ׁשם ּתֹולדת אּלה הארץ, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכל
ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי פלג, ויחי עבר, ויחי חי, וׁשלח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַחי,
ּפרׁשּיֹות; ׁשמֹונה והן סתּומֹות, ּכּלן - תרח ויחי נחֹור, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻויחי
- אמרפל ּבימי ויהי רעב, ויהי אברם, אל ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוּיאמר
ויהי אברם, אׁשת וׂשרי הּדברים, אחר ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
וּירא סתּומֹות; ארּבעּתן - אברהם אל אלהים וּיאמר ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאברם,
סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּפקד וה' מּׁשם, וּיּסע ּפתּוחה; - ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאליו
חּיי וּיהיּו הּדברים, אחרי ויהי אחר, ויהי ההוא, ּבעת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָויהי
וּיסף סתּומה; - זקן ואברהם ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹׂשרה
ויהי יצחק, ּתֹולדת ואּלה יׁשמעאל, ּתלדת ואּלה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאברהם,
יצחק, זקן ּכי ויהי עׂשו, ויהי ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָרעב
ּפתּוחה; - יעקב וּיׁשלח סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יעקב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹוּיצא
אלהים, וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּדינה וּתצא יעקב, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹוּיבא
ארּבעּתן - עׂשו ּתלדֹות ואּלה יעקב, בני וּיהיּו אלהים, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹוּירא
וּיׁשב הּמלכים, ואּלה סתּומה; - ׂשעיר בני אּלה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפתּוחֹות;
מצרימה הּורד ויֹוסף ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ּבעת ויהי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹיעקב,
ׁשּתיהן - מּקץ ויהי הּדברים, אחר ויהי סתּומה; -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשלׁשּתן - יהּודה ואת ׁשמֹות, ואּלה אליו, וּיּגׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּפתּוחֹות;
ולוי, ׁשמעֹון יעקב, וּיקרא הּדברים, אחרי ויהי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹסתּומֹות;
ּגד, ּדן, ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - יּׂשׂשכר זבּולן, ְְְְִֵֵָָָָָָֻֻיהּודה,
- ּבנימין סתּומֹות; חמׁשּתן - יֹוסף ּפרת ּבן נפּתלי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמאׁשר,
והּסתּומֹות, וארּבעים; ׁשלׁש הּפתּוחֹות, מנין ְְְְְְְִִַַַַָָָֹּפתּוחה.

ּפרׁשּיֹות. ותׁשעים אחת הּכל, וארּבעים; ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹׁשמֹונה
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- רעה היה ּומׁשה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הרּבים ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹבּימים
ׁשּתיהן - אהרן אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיל ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹסתּומה;
אל ה' וידּבר סתּומה; - מׁשה אל אלהים וידּבר ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפתּוחֹות;
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וידּבר ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹמׁשה,
ׁשּתיהן - מׁשה אל ה' וידּבר אבתם, ּבית ראׁשי ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאּלה
אל ה' וּיאמר ,נתּתי ראה מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹסתּומֹות;
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹמׁשה
סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹּכבד,
אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - ּבא מׁשה אל ה' ְֱֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹוּיאמר
סתּומֹות; ׁשּתיהן - הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר אהרן, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹאל
ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ּפרעה, אל ּבא מׁשה אל ה' ְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹוּיאמר
- הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹאהרן
אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר ְֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹסתּומה;
- יד נטה מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּפרעה
- אחד נגע עֹוד וּיאמר... ,חׁש ויהי וּיאמר... ְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹסתּומה;
וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן
- מׁשה וּיקרא סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אהרן ואל מׁשה אל ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹה'
יׂשראל, בני וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּפתּוחה;

ּבעצם ויהי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹוּיאמר
ׁשּתיהן - יבא ּכי והיה לי, קּדׁש ּכּו' וידּבר סתּומה; -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ויׁשבּו וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ְְְְְְְִֵַַַַַָָֻּפתּוחֹות;
את נטה ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹויחנּו,
וּיּסע ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹיד
- ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹמׁשה,
ה' וּיאמר ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁשּתן
וּיאמר עמלק, וּיבא עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה; - מׁשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאל
חמׁשּתן - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'
תּׂשא לא אנכי, הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּפתּוחֹות;

תרצ לא ּכּבד, ּפתּוחה; - זכֹור סתּומֹות; ׁשלׁשּתן לא- ח, ְְְְְִֵַַָָָָֹֹ
ּכּלן - תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֻתנאף,
אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - העם וכל ׁשבע; והן ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹסתּומֹות,
ימּכר, וכי ּפתּוחה; - הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה; - ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹמׁשה
אביו, ּומקּלל איׁש, וגנב אביו, ּומּכה יזד, וכי איׁש, ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמּכה
- איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, יּכה וכי יריבן, ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָֻוכי
יפּתח, וכי ּפתּוחה; - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר; והן סתּומֹות, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻּכּלן
יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, יגנב ּכי יּגף, ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹוכי
- יׁשאל וכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן - איׁש יּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֻּכי
ׁשלׁשּתן - לאלהים זבח מכּׁשפה, יפּתה, וכי ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפתּוחה;
תּׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ּפתּוחה; - ּכסף אם ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹֹסתּומֹות;
הּנה סתּומֹות; חמׁשּתן - תּטה לא תראה, ּכי תפּגע, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹּכי
מׁשה ואל סתּומה; - מׁשּכלה תהיה לא ּפתּוחה; - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאנכי
ּפתּוחה; - ה' וידּבר סתּומה; - ה' וּיאמר ּפתּוחה; - ְְְְֵֶַַַַָָָָֹאמר
- מנרת ועׂשית ׁשלחן, ועׂשית סתּומה; - ארֹון ְְְְְְִִַָָָָָָָָֹֻועׂשּו
את ועׂשית סתּומה; - הּמׁשּכן ואת ּפתּוחֹות; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּתיהן
הּמזּבח, את ועׂשית פרכת, ועׂשית ּפתּוחה; - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרׁשים
- הקרב ואּתה ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָועׂשית
ועׂשית ּפתּוחה; - האפד את ועׂשּו סתּומֹות; ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹחמׁשּתן
וזה ּציץ, ועׂשית מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹמׁשּבצת,
ועׂשית ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - ּתעׂשה אׁשר וזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּדבר,
וידּבר ּכּיֹור, ּדועׂשית וידּבר תּׂשא, ּדכי וידּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָמזּבח,
וידּבר סּמים, ל ּדקח וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּדבׂשמים
וּיּתן ּפתּוחה; - ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדראה
ׁשּתיהן - וּירד וּיפן רד, ּדל וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹה'
וּיאמר סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹמׁשה,
וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם כל ְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂשּו
הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - הּקרׁשים ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻאת
ארּבעּתן - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹוּיעׂש
וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את וּיעׂש ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
וּיעׂש סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, אּלה החצר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת
את וּיעׂש סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; - האפד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאת
את וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל את וּיעׂש ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַֹהחׁשן,
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, את וּיעׂשּו ׁשׁש, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּכתנת
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ׁשּתיהן - החדׁש ּדביֹום וידּבר הּמׁשּכן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיביאּו
הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, הראׁשֹון, ּבחדׁש ויהי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּפתּוחֹות;
וּיׂשם ,מס את וּיׂשם מזּבח, את וּיׂשם הּמנרה, את ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוּיׂשם
ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן - החצר את וּיקם הּכּיר, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאת
ּומנין וׁשּׁשים; ּתׁשע הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחה. - הענן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָויכס
וׁשּׁשים וארּבע מאה הּכל, ותׁשעים; חמׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹהּסתּומֹות,

ִָָּפרׁשּיֹות.
:‡¯˜iÂ ¯ÙÒ- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם ≈∆«ƒ¿»ְְְִִִִַָָֹ

על מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ואם וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹסתּומֹות;
תחטא ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר עדת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכל
- ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן -ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֻ
- ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם סתּומֹות; ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּתיהן
קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָֹׁשלׁשּתן
ּתֹורת וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ּדדּבר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹוידּבר
- אהרן את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹזבח,
סתּומה; - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻּכּלן
- מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, וידּבר אהרן, אל ה' ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹוידּבר

ׁשּתיה - ימּות וכי לכם, וזה ּפתּוחֹות; סתּומֹות;ׁשלׁשּתן ן ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָ
צרעת, נגע יהיה, ּכי ּדאדם וידּבר תזריע, ּכי ּדאּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוידּבר
אֹו ואיׁש סתּומה; - ּבׂשר אֹו ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְִַַָָָָָָּובׂשר
ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור יהיה ּכי אּׁשה אֹו ואיׁש ּפתּוחה; - ְְְְְְִִִִִִֶָָָָָאּׁשה
- ּתהיה ּדזאת וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - והּבגד יּמרט, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי
ּדדּברּו וידּבר תבאּו, ּדכי וידּבר סתּומה; - ּדל ואם ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹּפתּוחה;
סתּומה; - תצא ּכי ואיׁש ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאל
וידּבר סתּומה; - יזּוב ּכי ואּׁשה ּפתּוחה; - תהיה ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָואּׁשה
ּבני אל ּדדּבר וידּבר אהרן, אל ּדדּבר וידּבר מֹות, ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹּדאחרי
ערות ,אבי ערות איׁש, איׁש ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל
אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ערות ,אחֹות ערות ,אבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאׁשת
,אבי אחי ערות ,אּמ אחֹות ערות ,אבי אחֹות ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָערות
ּכּלן - ּובּתּה אּׁשה ערות ,אחי אׁשת ערות ,ּכּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻערות
וכי עדת, ּכל אל ּדדּבר וידּבר עׂשרה; ׁשּתים והן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָסתּומֹות,
וידּבר סתּומה; - יגּור וכי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹתבאּו
- הּכהנים אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר מּזרעֹו, יּתן ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹּדאׁשר
- אהרן אל ּדדּבר וידּבר הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּתיהן
ואל אהרן אל ּדדּבר וידּבר ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּתיהן
סתּומה; - ּכׂשב אֹו ּדׁשֹור וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּבניו
ּדכי וידּבר ה', מֹועדי אּלה יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוידּבר
- לכם ּוספרּתם ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הארץ אל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹתבאּו
ּדא וידּבר ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּדבחדׁש וידּבר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹסתּומה;
ּדצו וידּבר יֹום, עׂשר ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה; - ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעׂשֹור
ּבן וּיצא ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - סלת ולקחּת יׂשראל, ּבני ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת
ּדבהר וידּבר המקּלל, את ּדהֹוצא וידּבר סתּומה; - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאּׁשה
ואיׁש ,אחי ימּו ּכי ,ל וספרּת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָסיני
וכי ,עּמ אחי ימּו וכי ּומטה, אחי ימּו וכי ימּכר, ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹּכי
לא ואם ּבחּקתי, אם ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יד ְְְְִִִֵֵַַָָֹֹֻֻתּׂשיג

וידּבר סתּומה; - ּבזאת ואם ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹתׁשמעּו
מנין סתּומה. - ּבהמה ואם ּפתּוחה; - יפלא ּכי ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָּדאיׁש
וארּבעים; ׁשׁש והּסתּומֹות, וחמּׁשים; ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהּפתּוחֹות,

ותׁשעים. ׁשמֹונה ְְְִִֶַֹהּכל,
:È�ÈÒ ¯a„Óa ¯ÙÒלבני סתּומה; - ראּובן ּבני וּיהיּו ≈∆¿ƒ¿«ƒ«ְְְְְִִֵֵֵַָ

זבּולן, לבני יּׂשׂשכר, לבני יהּודה, לבני ּגד, לבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֻׁשמעֹון,
אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, לבני יֹוסף, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלבני
וידּבר לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, אּלה נפּתלי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻּבני
ּדגל עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ּדגלֹו על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֻּדאיׁש
דן מחנה ּדגל אפרים, מחנה ּדגל אהל, ונסע ראּובן, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחנה
וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ּפקּודי, אּלה סתּומֹות; ארּבעּתן -ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - ּדפקד וידּבר ואני, וידּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹהקרב,
ּדקח, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּדפקד וּיאמר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹולקהת,
ארּבעּתן - ּדנׂשא וידּבר ּתכריתּו, ּדאל וידּבר ּדנׂשא, ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹֹוידּבר
סתּומֹות; ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ּופקּודי מררי, ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָּפתּוחֹות;
ּדאיׁש וידּבר יעׂשּו, ּכי אּׁשה אֹו ּדאיׁש וידּבר ּדצו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָוידּבר
ּדדּבר וידּבר יפלא, ּכי אּׁשה אֹו ּדאיׁש וידּבר תׂשטה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּכי
וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - אהרן ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹאל
והן סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ויהי מׁשה, ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻויהי
ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום הּׁשליׁשי, ּבּיֹום הּׁשני, ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַָׁשׁש;
ּבּיֹום הּׁשמיני, ּבּיֹום הּׁשביעי, ּבּיֹום הּׁשּׁשי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַַהחמיׁשי,
ׁשנים ּביֹום עׂשר, עׁשּתי ּביֹום העׂשירי, ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּתׁשיעי,
הלוּים את ּדקח וידּבר ,ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻעׂשר,
ללוּים אׁשר ּדזאת וידּבר עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ׁשּתיהן - טמא יהיה ּדכי וידּבר ּדויעׂשּו, וידּבר סתּומה; -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ויהי ,ל ּדעׂשה וידּבר סתּומה; - הקים ּוביֹום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָּפתּוחֹות;

- הּׁשנית ויהיּבּׁשנה לחבב, מׁשה וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
וּיאמר ּכמתאננים, העם ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבנסע
ארּבעּתן - מרים וּתדּבר ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר לי, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּדאספה
ּדואביה, וּיאמר סתּומה; - ּפתאם ה' וּיאמר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹּפתּוחֹות;
מתי, ּדעד וידּבר ינאצני, אנה ּדעד וּיאמר ,ל ּדׁשלח ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֻוידּבר
ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ּדבבאכם וידּבר תבאּו, ּדכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻוידּבר
בני וּיהיּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַוכי
וּיאמר סתּומה; - יּומת ּדמֹות וּיאמר ּפתּוחה; - ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹיׂשראל
ּדהּבדלּו, וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדועׂשּו
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, ְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר
ּדוקח וידּבר סתּומה; - ּדהרּמּו וידּבר ּפתּוחה; - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹוּיּלנּו
ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמאּתם,
אל ה' וידּבר סתּומה; - אהרן אל ה' וּיאמר ְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹֹּפתּוחֹות;
הלוּים, ּדואל וידּבר סתּומה; - לוי ולבני ּפתּוחה; - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאהרן
את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני וּיבאּו חּקת, ּדזאת ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֻוידּבר
האמנּתם, לא ּדיען וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּטה
ּפתּוחה; - מּקדׁש וּיסעּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיׁשלח
אז ּפתּוחה; - ההר מהר וּיסעּו סתּומה; - הּכנעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשמע
- ּבלק וּירא ּפתּוחה; - יׂשראל וּיׁשלח סתּומה; - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָיׁשיר
ּדצרֹור, וידּבר ּדפינחס, וידּבר יׂשראל, וּיׁשב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָסתּומה;
ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ה' ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹוּיאמר
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אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני יּׂשׂשכר, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיהּודה,
ּכּלן - נפּתלי ּבני אׁשר, ּבני דן, ּבני אּלה בנימן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻּבני
ואּלה ּפתּוחה; - ה' וידּבר עׂשרה; אחת והן ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָסתּומֹות,
ּבנֹות ּדכן וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - וּתקרבנה הּלוי, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹפקּודי
- מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּדעלה וּיאמר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹצלפחד,

הּׁשּבת, ּוביֹום ּדצו, וידּבר -סתּומה; חדׁשיכם ּובראׁשי ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָ
- הּבּכּורים ּוביֹום הראׁשֹון, ּובחדׁש ּפתּוחֹות; ְְְְִִִֶַַָָָֹׁשלׁשּתן
ּובעׂשֹור, ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּובחדׁש סתּומֹות; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּתיהן
ּובּיֹום הּׁשליׁשי, ּובּיֹום הּׁשני, ּובּיֹום עׂשר, ְֲִִִִֵַַַַַַָָָּובחמּׁשה
הּׁשביעי, ּובּיֹום הּׁשּׁשי, ּובּיֹום החמיׁשי, ּובּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהרביעי,
מׁשה, וידּבר ּתׁשע; והן סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻּבּיֹום
וּיאמר ואלעזר, מׁשה וּיצאּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ה' ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
- רב ּומקנה סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - ּדׂשא וּיאמר ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹאלעזר,
סתּומֹות; ׁשּתיהן - אליו וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּפתּוחה;
וּיׁשמע ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מסעי אּלה מׁשה, אליהם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּיאמר
את ּדצו וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּדבערבת וידּבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹהּכנעני,
ּדבערבת וידּבר האנׁשים, ׁשמֹות ּדאּלה וידּבר יׂשראל, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבני
- ראׁשי וּיקרבּו יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמֹואב,
ותׁשעים; ׁשּתים הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחֹות. ְְְְְְְֲִִִִִַַַָחמׁשּתן
וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מאה הּכל, וׁשּׁשים; ׁשׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹוהּסתּומֹות,
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ועּתה סתּומֹות; חמׁשּתן - ואתחּנן ראה, אלי ה' וּיאמר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה',
ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, אז ּבנים, תֹוליד ּכי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׂשראל,
ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, תּׂשא, לא אנכי, ְְְִִִֵַַָָָֹֹֹֹּפתּוחֹות;
את תתאּוה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא תגנב, ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹֹתנאף,
- יׂשראל ׁשמע עׂשרה; אחת והן סתּומֹות, ּכּלן - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּדברים
ּכי ,בנ יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ּכי והיה ְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָֹּפתּוחה;
תאמר ּכי ּפתּוחה; - עקב והיה סתּומֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹיביא
ׁשמע ּתׁשּכח, ׁשכח אם והיה הּמצוה, ּכל סתּומה; -ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
ּכי ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - יׂשראל ועּתה ההוא, ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָיׂשראל,
אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ׁשמר אם ּכי ׁשמע, אם והיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹהארץ,
והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ירחיב, ּכי ,יביא ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻוהיה
אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי ּפתּוחה; - יקּום ּכי ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשבע;
סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ּתאכלּו, זה את תאכל, ְְְִֶֶַָָָֹֹֹֹֻלא

ּפ - ּתעּׂשר עּׂשר ׁשׁש; מּקץוהן ׁשנים, ׁשלׁש מקצה תּוחה; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹ
ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ּב יהיה ּכי ׁשנים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשבע
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור הּבכֹור, ּכל ְְְְֵֶֶֶַָָֹסתּומֹות;
ׁשפטים ּפתּוחה; - הּסּכת חג סתּומה; - ׁשבעת ְְְְִִַַָָָָֹֹֹֻֻׁשבעה
- בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ל תּטע לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַָֹֹֹוׁשטרים,
יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה; - יּפלא ּכי סתּומֹות; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹארּבעּתן
יכרית ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, יבא וכי יהיה, וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלּכהנים,
לא ּפתּוחה; - איׁש יהיה וכי ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְִִִֵֵֶָָֹֻ
עיר, אל תקרב ּכי לּמלחמה, תצא ּכי עד, יקּום לא ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹתּסיג,
ּכי ּפתּוחה; - חלל יּמצא ּכי סתּומֹות; חמׁשּתן - תצּור ְְְֲִִִִִֵָָָָָָּכי
יהיה וכי לאיׁש, יהיה ּכי לאיׁש, תהיין ּכי לּמלחמה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָתצא
יהיה לא חמֹור, את תראה לא ׁשֹור, את תראה לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֹֹֹבאיׁש,

ּכי ּפתּוחה; - יּקרא ּכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן - גבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻכלי
ּכי היה, אמת ואם איׁש, יּקח ּכי ּגדלים, תחרׁש, לא ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָֹֹתבנה,
ּכי ימצא, ּבּׂשדה ואם בתּולה, נערה יהיה ּכי איׁש, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָיּמצא
לא ממזר, יבא לא פצּוע, יבא לא איׁש, יּקח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא עּמֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּבקמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹּכי
לא ,ּברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר יּמצא, ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחדׁשה,
ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא עני, ׂשכיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתעׁשק
לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתחּבט,
זכֹור ּוׁשלׁשים; חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֻיהיה
תכּלה ּכי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה עׂשה, אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָאת
וזקני מׁשה ויצו סתּומֹות; ׁשּתיהן - הּזה הּיֹום ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלעׂשר,
ארּור העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה; - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיׂשראל
ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ארּור פסל, יעׂשה אׁשר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאיׁש
ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ארּור מּטה, ארּור ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמׁשּגה,
לקח ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ׁשכב ארּור אחתֹו, ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹעם
ׁשלׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים לא אׁשר ארּור ְְְֲִֵֶַָָָֹֹֹֻׁשחד,
ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם והיה ׁשמע, אם והיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעׂשרה;
אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה; - הּברית דברי אּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפתּוחֹות;
ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, כי והיה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנּצבים
וּיקרא ּפתּוחה; - מׁשה וּיל סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹנתּתי
הּׁשמים, האזינּו הן, מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומה; - ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמׁשה
- הּברכה וזאת ּבעצם, מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוּיבא
- ּוללוי סתּומה; - ליהּודה וזאת ּפתּוחֹות; ְְְְְֲִִִֵָָָֹחמׁשּתן
ּולאׁשר, ּולדן, ּולגד, ולזבּולן, ּוליֹוסף, לבנימן, ְְְְְְְְְִִִֵֵָָָָָֻּפתּוחה;
ׁשל הּפתּוחֹות מנין ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - מׁשה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻוּיעל
ועׂשרים; ארּבע מאה והּסתּומֹות, ּוׁשלׁשים; ארּבע זה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹספר
ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ּומנין וחמּׁשים. ׁשמֹונה מאה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּכל,
ּתׁשעה מאֹות ׁשלׁש והּסתּומֹות, ותׁשעים; מאתים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹהּתֹורה,

ותׁשעה. ׁשּׁשים מאֹות ׁשׁש הּכל, ְְְְִִִִִֵֵַָֹוׁשבעים;
רוח ּבאמצעּה יׁש וׁשיטה, ׁשיטה ּכל - האזינּו ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָצּורת

אותיות]אחד תשע ונמצאת[של הּסתּומה, הּפרׁשה ּכצּורת ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
וׁשּׁשים ּבׁשבע אֹותּה וכֹותבין לׁשּתים; חלּוקה ׁשיטה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָּכל
וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹׁשיטֹות.
הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ּכׂשעירם, יערף, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינּו,
ה', ּכנׁשר, יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, יּצב, ּבהנחל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹזכר,
ּבתֹועבת, וינּבל, ׁשמנּת, ודם, ּבני, חמאת, וּינקהּו, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹירּכבהּו,
ּבגֹוי, ּכעסּוני, ּבנים, אראה, מּכעס, וּתׁשּכח, לא, ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָֹֹאלהים,
ולא, ּפן, אׁשּביתה, ּגם, עם, וקטב, חּצי, וּתלהט, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹוּתיקד,
אׁשּכלת, ּומּׁשדמת, ואיבינּו, וה', ּוׁשנים, יבינּו, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֹואין,
יהי, יׁשּתּו, צּור, ואפס, ועל, וחׁש, לעת, חתּום, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹוראׁש,

הרנינּו, מּדם, אׁשּכיר, אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ונקם.ואין, ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָ
ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה ּכל חצי ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ותׁשמע, הּדף: ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָּבאמצע
ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ׁשאל, הּוא, עם, ְְְְְְֲִִַַַַַֹֹּדֹור,
וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, יפרׂש, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹיּצרנהּו,
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ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
ּכי, ּפן, לּולי, אמרּתי, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכי,
ּכי, ּכי, ּכי, לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹלּו,
ותאחז, ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹואמר,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמׂשנאי,
.·Èׁשיטה ׁשיטה: ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין - הּים ְְִִִִִִַַָָָָֹׁשירת

ּבאמצעּה מּניחין אחת הּׁשיטֹות, ּוׁשאר ּכדרּכּה; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָראׁשֹונה,
עד ּבאמצעּה, מקֹומֹות ּבׁשני הרוח מּניחין ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָרוח
הּכתב ּכנגד רוח ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה הּׁשיטה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּתּמצא

צּורתּה: היא וזֹו הרוח. ּכנגד ְְְִֶֶֶַָָָָּוכתב
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יתּכּון הּכתב, ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות ּבין ּכּלּה, הּתֹורה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ולא ּבּה תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּתהא
אּלא ּתבֹות, ּכׁשּתי הּתבה ּתראה ׁשּלא ּכדי - מּמּנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
אֹות הרחיק ואם הּׂשערה; ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָיהיה
ׁשאינֹו לתינֹוק ּתבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמאֹות,

ׁשּיתּקן. עד ּפסּול, זה הרי ְֲִֵֵֶֶַַָָרגיל,

ט ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות
ולא‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו [קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ׁשּׁשה -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובקלף יד; יותר]ׁשל דק והּוא[שהוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְִֵֶָָָ
מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ארּכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּיהא
עד ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו הּכתב, את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומעט

ּכּמצוה. זה הרי - ּכהּקפֹו ארּכֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיהיה
הּגּליֹון·. כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
יריעה ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
ּכׁשּתּתפר ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,
ׁשּתי ּכּלֹו, הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיריעה,
לגל ּכדי ּובסֹופֹו, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹות.
הֹותיר, אֹו חּסר ואם למצוה; האּלּו, הּׁשעּורין וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעּמּוד.

ּפסל. ַָֹלא
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

ּבׁשוה העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ועֹוׂשה[ברחבם]ּכהּקפֹו? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחים, ׁשּׁשה מהן עֹור ּכל לּכל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה מהּדק אחד, ּכר מהן ועֹוׂשה העֹורֹות, ּגֹולל ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ּומֹוסיף ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיפה;
ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור. רחב ׁשהּוא טפחים, ְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשה

.הּכר על ִֶֶֶַַַׁשּמּקיפֹו
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, ּכּנה יעׂשה ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר

לׁשנים ּבּכּנה מהן אחת אצּבע ויחּלק אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמּׁשים
חצי ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ּולארּבעה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹולׁשלׁשה

א ּורביע עֹוראצּבע, ּכל וימּדד החלק. ּבזה וכּיֹוצא צּבע, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ועֹור, עֹור ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ׁשּידע עד זֹו, ּבכּנה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָועֹור

.הּכר ּכל ּבאר אצּבע ּכּמה ׁשּידע ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי
לבּדק‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרים, עֹורֹות לֹוקח ּכ ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
למעלה ּגּליֹון מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
- הּכתב לפי הּוא הּדף, רחב אבל ארּבע; ּולמּטה ְְְְֲִַַַַַַַָָָָֹֹׁשלׁש,
לפי יבֹואּו ׁשּבּדף, הּׁשיטֹות מנין וכן עבה. אם ּדק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָאם

ׁשיטה. ּכמלא לׁשיטה, ׁשיטה ׁשּבין לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹהּכתב,
.Âימד ּׁשּירצה, מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכֹותב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹואחר

ׁשּתי הּדף רחב על ויֹוסיף הּכּנה; ּבאצּבעֹות הּדף ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָֹֹרחב
ּבּכר יבֹואּו ּדּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ׁשּבין ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצּבעֹות
ויראה הּדּפין. חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק הּכתב מאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגלל
לפי ּומׁשער ּכּלּה, הּתֹורה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ּבדף נכּתב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּכּמה
הּתֹורה ּכל עלתה אם - ּומחּׁשב מּמּנּו. ּכֹותב ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּספר
ואם ;ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא זה הּדּפין, מנין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפי

הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין החׁשּבֹון עלהֹוציא דפים [עודף ְִִִֵֶֶַַַַָ
ּבדףהכתב] ויבּדק הּדּפין, מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב ירחיב ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹ

ימעט הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה החׁשּבֹון הֹוציא ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר;
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ּבדף וכן אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, ּבמנין ׁשּירּבה עד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹּבּכתב
רחב ׁשּידע מאחר אחד. החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ּדף, ְֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאחר

.הּכר ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב, וׁשעּור ְְְְִִִֶֶַַַַַָהּדּפין
.Êרחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור, עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַָָֹּומחּלק

העֹור מן לֹו ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו, ׁשּבדק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדף
האחרֹונה הּדף על יֹותר ארּבע אֹו אצּבעֹות ְְֲֵֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
ויקץ ּתפירה, ּוכדי אצּבע רחב מּמּנּו מּניח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבּיריעה,
על אחרֹות עֹורֹות יּתֹוסף ׁשּבאחרֹונה - יחּוׁש ואל ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשאר
ועֹור; עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ הּתֹוספֹות ּכל ּכנגד ׁשּגלל, ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכר
מנין לפי מֹוׁשכֹו ׁשהּכתב זה, ּדבר לחּׁשב צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו

הכתב]הּדּפין כרוחב הוא הדפים .[מנין ִַַ
.Áאֹו ׁשּׁשה על יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכן

ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזאת הּדר על מּׁשּׁשה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּפחֹות
ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, - יֹותר ולא ּפחֹות ּבלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹּכהּקפֹו,

.Ëּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִֵַַַָָָָָָֹרחב
ּבׁשעּורֹו, ּדקּדקנּו ּכבר - הּבינֹוני והּוא ּכּלּה, ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻׁשעּורי
ּבדחק; זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות ׂשעֹורֹות ׁשבע רחב ְְְְִֵֶַַַָָָֹּומצאנּוהּו
ּבכל האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ׁשּתי ּכאר ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהן
טפחים. ׁשּׁשה אּמה, וכל מּזֹו; אצּבעֹות ארּבע הּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָמקֹום,

.È,מּדּפיו ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹספר
ּדף ּכל רחב האזינּו, וׁשירת הּים וׁשירת אצּבעֹות; ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹארּבע
אחת ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות; ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשּתיהן
ׁשּׁשה מאתים הּספר, ּכל ׁשל הּדּפין ּומנין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוחמּׁשים;
וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר, ּכל ואר ּדף; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹועׂשרים

ּבקרּוב. אצּבעֹות, ְְְֵֵֶָוׁשׁש
.‡Èלּגּליֹון ּבחׁשּבֹון, היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו

עֹורֹות ּבהם, ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וׁשּבסֹופֹו. הּספר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלת
קרֹוב אֹו האּלּו, הּמּדֹות ּפי על לכּתב ׁשּתרצה ּובזמן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאילים.
יתר אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן מעט, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן

ׁשנים אֹו צריּדף ּתהא ולא ּתיגע לא - ׁשלׁשה אֹו ְְְְִִִֵַַַָָֹֹֹ
ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא מּיד אּלא ְְְְְִֵֶֶֶָָָָלחׁשּבֹון,

.·Èעל יתר ולא ּדּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאין
חֹולק ּדּפין, ּתׁשעה ּבת יריעה לֹו נזּדּמנה ּדּפין; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשמֹונה
אמּורים? ּדברים ּבּמה לכאן. וחמּׁשה לכאן ארּבעה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָאֹותּה
ּפסּוק אפּלּו הּספר, ּבסֹוף אבל ּבאמצעֹו; אֹו הּספר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתחּלת
אֹותֹו ותֹופרין לבּדֹו, אחד ּדף אֹותֹו עֹוׂשין אחד, ּבדף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריעֹות. ׁשאר ְְִִַָעם
.‚Èּבגידין אּלא אֹותן ּתֹופרין אין היריעֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה אֹו ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּתפּלין; ׁשּתֹופרין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכדר
- טמאה ּבהמה ּבגידי אֹו ּבגידין, ׁשּלא ּתפרן אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלפיכ

ּכהלכה. ויתּפר ויחזר ׁשּיּתיר עד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹּפסל,
.„Èּכּלּה היריעה ּכל ּתֹופר אינֹו היריעֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשּתֹופרין

ּומעט מּלמעלה מעט מּניח אּלא סֹופּה, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמּתחּלתּה
ּבאמצעּה היריעה ּתּקרע ׁשּלא ּכדי ּתפירה, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה
ּבתחּלתֹו אחד עץ, ׁשל עּמּודים ׁשני לֹו ועֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשּיגלל.
על ּובּסֹוף ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר העֹור ותֹופר ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד

ּבין וירחיק עליהן; נגלל ׁשּיהא ּכדי ּבגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּמּודים
ׁשּבּדף. והּכתב ְְֶַַַַָָהעּמּוד

.ÂËׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו - יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר
לאות] אות בין הכתב יתּפר.[בתוך לא ׁשלׁש, ּבתֹו יתּפר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ

עפצֹו ׁשאין ּביׁשן אמּורים? ּדברים שבוּבּמה האלון פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
הקלף] ּתֹופר,עובד - עפּוץ ׁשהּוא הּגויל נּכר אם אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנּכר;

ּתבה ּובין לדף, ּדף ּבין וכן ׁשלׁש. ּבתֹו הּבא קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו
אּלא אֹותן, ּתֹופרין אין - הּקרעים וכל יתּפר. - ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
- הּקרעים ּובכל לזֹו; זֹו היריעֹות ּבהן ׁשּתֹופרין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּבגידין

צּורתּה. ּתׁשּתּנה אֹו אחת, אֹות ּתחסר ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיּזהר
י ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות

מהן‡. אחד ׁשּכל הן, ּדברים ׁשעׂשרים למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
הּוא הרי - מהן אחד ּבֹו נעׂשה ואם ּתֹורה; ספר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפֹוסל
ּבֹו ואין הּתינֹוקֹות, ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻּכחּמׁש
(א) הן: ואּלּו ּברּבים; ּבֹו קֹורין ואין ּתֹורה, ספר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֻקדּׁשת
עֹור על ׁשּנכּתב (ב) טמאה; ּבהמה עֹור על נכּתב ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָאם
ׁשּלא מעּבד ׁשהיה אֹו (ג) מעּבד; ׁשאינֹו טהֹורה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻּבהמה
על ּכתיבה, ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב (ד) ּתֹורה; ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשם
ׁשּנכּתב (ה) ׂשער; ּבמקֹום הּקלף ועל ּבׂשר ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּגויל
על ׁשּנכּתב (ו) הּקלף; על ּומקצתֹו הּגויל, על ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָמקצתֹו

בבהמה]ּדּוכסּוסטֹוס הפנימי העור ּבלא[חלק ׁשּנכּתב (ז) ; ְְְְִֶַֹ
העֹומד ּבׁשחר ׁשּלא ׁשּנכּתב (ח) זמןׂשרטּוט; [המתקיים ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

וכּיֹוצארב] ּגֹוי ׁשּכתבֹו (י) לׁשֹונֹות; ּבׁשאר ׁשּנכּתב (ט) ;ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
ּכּונה ּבלא האזּכרֹות ׁשּכתב (יא) ּפסּולין; מּׁשאר [שמותּבֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ

אפּלּוהקב"ה] ׁשהֹוסיף (יג) אחת; אֹות אפּלּו ׁשחּסר (יב) ;ֲֲִִִִֵֶֶַַ
צּורת ׁשּנפסדה (טו) ּבאֹות; אֹות ׁשּנגעה (יד) אחת; ְְְְִֶֶַַַָָָאֹות
אחרת לאֹות ּתדמה אֹו עּקר, ּכל ּתּקרא ׁשּלא עד אחת, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹות

ּבעּקר ּבין ּבנקב[בתחילת]- ּבין האות]הּכתיבה, ,[שניקבה ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבטׁשטּוׁש ּבין ּבקרע, האות]ּבין מקצת (טז)[נמחקה ; ְְְִֵֵֶַ

הקריב אֹו הּתבהׁשהרחיק ׁשּתראה עד לאֹות, אֹות ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
צּורת ׁשּׁשּנה (יז) אחת; ּכתבה ּתבֹות ׁשּתי אֹו ּתבֹות, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשּתי
ּבׁשאר ׁשּכתב (יט) הּׁשירֹות; צּורת ׁשּׁשּנה (יח) ְִִִִֶֶַַַַָָָָָהּפרׁשּיֹות;
טהֹורה. ּבגידי ׁשּלא היריעֹות ׁשּתפר (כ) ּכׁשירה; ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכתב

לעּכב. לא למצוה, - הּדברים ּכל ְְְְְִִֵַַָָָָֹּוׁשאר
וכבֹוד·. יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻספר

מה לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ואסּור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹול.
ּבֹו לּקח יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו ואפּלּו ְֲֲִִִִִַַַַַָָָָֹּיאכל,
- ּדברים לׁשני אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין לעֹולם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָחדׁש.
ׁשּלא והּוא, ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ּתֹורה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּילמד

למּכר. אחר ּדבר לֹו ְְִִֵֶַָָֹיהיה
ּבכלי‚. אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָספר

ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו וקֹוברין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחרׂש,
למת[מעילי]מטּפחֹות ּתכריכין אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ספרים ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ּגניזתן. היא וזֹו ְְְִִִָָָמצוה;
הּמטּפחֹות,„. וכן ּבֹו; והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻּתיק

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
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הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ספר עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
אּלא לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּתֹורה
עליהן ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ּכׁשּיּׁשברּו, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיבלּו

והּלּוחֹות ּתֹורה, ספר הברית]אֹוחז לוחות ׁשּכֹותבין[דגם ְְִֵֵֶֶַָ
ּכסף רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - להתלּמד לּתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
ּתׁשמיׁשי - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
אֹותן מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ואסּור הן; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן ְְִִֵֵֶֶָָֻלקנֹות
על‰. לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר

ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין החּמׁשין. ְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָֻֻּגּבי
ולא החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים מּניחין אין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻאבל
הלכֹות אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי וכל ּתֹורה. ספר ּגּבי על ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻחּמׁשין

הּקמיעין אֹותן. לזרק אסּור - שמותוהּגדֹות עם [קלפים ְְְִִֵַַָָָֹ
לסגולה] איןהקודש - הּקדׁש ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש

עֹור. מחּפֹות היּו ּכן אם אּלא הּכּסא, לבית ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנכנסין
.Âלבית ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלא

ּפי על אף - הּקברֹות לבית אֹו הּכּסא, לבית אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמרחץ,
יקרא ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל
.Êעד ּבֹו, מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיֹוציאּנּו,
לֹו מזּמן מיועד]ׁשאינֹו -[מיוחד, לֹו מזּמן היה אם אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָֻֻ

עד אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאפּלּו
ּבית לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה לֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה
עד מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ּבית לֹו יׁש אם אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָאחר;

ִֶֶׁשּיֹוציאּנּו.
.Áלאחז מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו נּדֹות, ואפּלּו הּטמאין, ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻּכל

ו ּתֹורה, טמאה.ספר מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; לקרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אּלא ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,

ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו
.Ëלעמד חּיב ,מהּל ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

ּבֹו מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ויהיּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמּפניו.
,ּכ ואחר מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיּגיעּנּו

ליׁשב. מּתרין ְִִֵֵָֻיהיּו
.È,הּמקֹום אֹותֹו ּולכּבד מקֹום, ּתֹורה לספר ליחד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמצוה

ׁשּבכל הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
ערותֹו יגּלה ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹּכנגּדֹו,
היה ּכן אם אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמּׂשֹוי.

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ְֲִִֶַָָָָּגבֹוּה
.‡Èיּניח לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
- ּפחד ׁשם אין ואם מּתר. הּגּנבים, מן מתּפחד היה ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻואם
ּכל .והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּניחֹו

ּובאימה ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹמי
ׁשּנאמר: עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ׁשהּוא ֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָופחד,
חכמים אמרּו ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו לעד"; ּב ׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ"והיה
על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל 'ּכל ְְִִֵֶַַַַָָָָֻהראׁשֹונים:
הּברּיֹות'. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהּברּיֹות;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
קודש שבת
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הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור
א ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות

הּנקרא‡. הּוא - הּבגד מּמין הּבגד ּכנף על ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָענף
ׁשּנאמר: הראׁש, לציצית ּדֹומה ׁשהּוא מּפני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ'ציצית',
'לבן', הּנקרא הּוא - הענף וזה ראׁשי". ּבציצת ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּיּקחני
מן מנין הענף לחּוט ואין לצבעֹו. מצּוין אנּו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמּפני

ַָהּתֹורה.
אֹותֹו·. וכֹורכין הרקיע, ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָולֹוקחין

למנין ואין 'ּתכלת'. הּנקרא הּוא זה, וחּוט הענף; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ׁשּכֹור ְִִִֵֶֶַַָהּכריכֹות

ענף‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה - צּוּויֹות ׁשּתי זֹו, ּבמצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא

ּתכלת". ּפתיל הּכנף, ציצת על ונתנּו ציצת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלהם
את„. מעּכב אינֹו והּלבן, הּלבן; את מעּכב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתכלת,

וכן לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף, עד ונתמעט הּלבן, ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר. - לבּדֹו הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָונׁשאר
ׁשּתי‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף

ׁשּיׁש טּלית והּלֹובׁש היא; אחת עׂשה מצות אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצוֹות,
מצות קּים הרי - ּכאחד ׁשניהם אֹו ּתכלת, אֹו לבן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּה
לציצת", לכם "והיה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו אחת. ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעׂשה
זֹו מעּכבֹות הּציצּיֹות וארּבע אחת. מצוה ׁשּׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמלּמד

ׁשארּבעּת זֹו, אחת.את מצוה ן ְְְִֶֶַַַַָָ
.Âׁשהיא טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? עֹוׂשין ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד

אצּבעֹות ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹסֹוף
ּגּודל מּקׁשר ּפחֹות ולא האצבעלמעלה, של ראשון [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ

הציפורן] ּבאמצעעד וכֹופלן חּוטין, ארּבעה ׁשם ּומכניס ;ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
מׁשלׁשלין חּוטים ׁשמֹונה נמצאּו מן[משתלשלים]- ּתלּויין , ְְְְְְִִִִִָָֻ

אצּבעֹות; מארּבע ּפחֹות אין הּׁשמֹונה, החּוטין ואר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן.
וכל ּכׁשרֹות. - ׁשּתים אֹו אּמה אפּלּו ּכן, על יֹותר היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָואם

-]האצּבעֹות החּוטין,[שיעורן מּׁשמֹונת אחד ויהיה ּבגּודל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לבן. והּׁשבעה, ּתכלת; ְְְִֵֶַָָָחּוט

.Êעל אחת ּכריכה ּבֹו וכֹור הּלבן, מן אחד חּוט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּבצד החּוטין חּוט[בשפת]ׁשאר ולֹוקח ּומּניחֹו; הּבגד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לבן, ׁשל ּכריכה ּבצד ּכריכֹות ׁשּתי ּבֹו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּתכלת,
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ּומרחיק 'חליה'. הּנקראין הם ּכריכֹות, הּׁשלׁש ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻוקֹוׁשר.
ּומרחיק לבּדֹו; ּתכלת ׁשל ּבחּוט ׁשנּיה חליה ועֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמעט,
ׁשהּוא אחרֹונה, חליה עד וכן ׁשליׁשית; חליה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻמעט,
לבן ׁשל אחרֹונה ּוכריכה ּתכלת, ׁשל ּכריכֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹור
ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּבֹו, מסּים ּבּלבן, ׁשהתחיל מּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מינּה לּכנף סמּו ׁשּיהא ּכדי ּבּלבן? יתחיל ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמֹורידין.

הכנף] הּכנפֹות.[מין ּבארּבע עֹוׂשה הּוא זֹו, ּדר ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ
.Á,מּׁשבע ּפחֹות לא ּכנף? ּבכל עֹוׂשה הּוא חליֹות ְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכּמה

ואם הּמבחר. מן מצוה היא וזֹו עׂשרה; ׁשלׁש על יֹותר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻולא
הּתכלת ּכר ואם ּכׁשרה; אחת, חליה אּלא עליה ּכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלא
החליֹות ּכל ׁשּיהיּו - הּתכלת ונֹואי ּכׁשרה. הּציצית, רב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻעל

ענף ׁשליׁשיהן ּוׁשני המׁשלׁשלין, החּוטין [שאינוּבׁשליׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
לפרדֹוכרוך] וצרי נפרדים]. החוטים ׁשּיהיה[שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הראׁש. ׂשער ְְִִַָֹּכציצית
.Ëמּׁשמֹונת אחד לֹוקח - ּתכלת ּבלא לבן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹוׂשה

ּומּניח ׁשליׁשן, עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו וכֹור ְְְִִִִֵַַַַַַָָהחּוטין,
אֹותּה לכר רצה אם - זֹו ּוכריכה ענף. ׁשליׁשיהן ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשני
וזה ּבידֹו, הרׁשּות - ּבּתכלת ׁשּכֹור ּכעין חליֹות, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֻֻחליֹות
עֹוׂשה. חליֹות, מנין ּבלא לכר רצה ואם מנהגנּו; ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻהּוא
ׁשני והענף ׁשליׁש, הּכרּו להיֹות יתּכּון - ּדבר ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכללֹו
ּכר ואם ּבּלבן; זה ּבדבר מדקּדק ׁשאינֹו מי ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליׁשין.
- אחת חליה אּלא ּכר ׁשּלא אֹו החּוטין, רב על ְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּלבן

ְֵָּכׁשרה.
.Èרצה אם - הּתכלת חּוטי ואחד הּלבן, חּוטי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד

ׁשזּורין חוטים]לעׂשֹות החּוט[מכמה היה אפּלּו עֹוׂשה; , ְֲֲִִֶַַָָ
אינֹו - אחד ּפתיל ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, מּׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּכפּול

אחד. חּוט אּלא ְֶֶֶָָָנחׁשב
.‡Èלׁשם טוּיה צריכין - ּתכלת ּבין לבן ּבין ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָחּוטי

ּבּקֹוצים הּנאחז הּצמר מן לא אֹותן, עֹוׂשין ואין ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹציצית.
הּנימין מן ולא ּביניהן, רֹובצין הּנתלׁשין[שערות]ּכׁשהּצאן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

הּבגד ּבסֹוף מׁשּיר ׁשהאֹורג ׁשתי מּׁשּיּורי ולא הּבהמה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמן
עֹוׂשין ואין הּפׁשּתן. מן אֹו צמר, ׁשל הּגּזה מן אּלא -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּנּדחתאֹותן, עיר מּׁשל ולא הּגזּול, הּצמר מן [שעבדהלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
זרה] ּפסּולה.עבודה עׂשה, ואם קדׁשים; מּׁשל ולא ,ְְְִִִֶָָָָָֹ

הּמׁשּתחוה אבל לציצית; ּפסּול צמרּה לּבהמה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּתחוה
נׁשּתּנה. ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - הּנטּוע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפׁשּתן

.·Èאל "ּדּבר ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָציצית
אֹותּה עׂשה אם אבל ציצת"; להם ועׂשּו יׂשראל... ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּבני
העׂשּוי מן ׁשּנעׂשת וציצית ּכׁשרה. ּכּונה, ּבלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל

ּפסּולה. ְִֶָֹמּקדם,
.‚Èּכנף הביא אחר]ּכיצד? ּותפרּה[מבגד ציצית, ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפסּול, אּמה, על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש אפּלּו - הּבגד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה ׁשהרי - העׂשּוי מן ולא ציצת", להם "ועׂשּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
זה, מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר מאליה. ׁשּנעׂשת למי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻּדֹומה

ּתכלת. ּבין לבן ּבין אחר, ּבבגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתלֹותּה
.„Èזֹו ּכנף וקׁשר לזֹו, מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין החּוטין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּתלה

ּבאמצע, חתכן ּכ ואחר ּכהלכתּה, זֹו וכנף ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָּכהלכתּה

ּפסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרדּו
מערֹות הּכנפים ׁשּׁשּתי ּבחּוטין[מחוברות]לפי ּבזֹו זֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

נמצא - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ׁשּפסקן, ּובׁשעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּביניהן,
העׂשּוי. מן ִֶֶָעֹוׂשה

.ÂËציצית על ציצית לארבעהּטיל בנוסף ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הראׁשֹונהציציות] מּתיר - הראׁשֹונה את לבּטל נתּכּון אם -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשחת ּפי על אף - להֹוסיף נתּכּון ואם ּוכׁשרה. חֹותכּה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
הּכל, ּפסל ּכׁשהֹוסיף ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי מּׁשּתיהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
עׂשּוי, מן נעׂשה הּׁשאר נמצא הּתֹוספת, חת אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּוכׁשהּתיר

היתה. ּפסּולה הראׁשֹונה ְְֲִִֶָָָָָָׁשעׂשּיתֹו
.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה[כנפים]וכן ּכ ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ

רביעית]לארּבע כנף ּכּלּה[הוסיף - לרביעית והּטיל , ְְְְִִִִַַָָֻ
העׂשּוי. מן ולא "ּתעׂשה", ׁשּנאמר: ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹּפסּולה,

.ÊÈעל ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאין
ּכּלּה, ּתפרּה ּכן אם אּלא ּכפּולה, ּכׁשהיא ּכנפיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻארּבע

אחת. מרּוח ֲִֵַַַַואפּלּו
.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ - הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק

ׁשל זוית נתמעטה יתּפר. לא ׁשלׁש, ּבתֹו ּבמקֹומּה; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹּתֹופרּה
נׁשאר לא אפּלּו - האריג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבגד
חּוטי נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית
ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם

ב ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות
הּצבּוע‡. הּצמר היא מקֹום, ּבכל ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתכלת

ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא[כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ
רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללאּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ

צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹצביעה

ׁשהּואנצ ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ּבאֹותּה ּבע ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון הרקיע, צבע]ּכעין ּבׁשאר[מין אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

חזק]הּמׁשחירין כחול בצבע ּפסּול[הצובעים זה הרי - ְֲִִֵֶַַָ
עז ּבת ורחל איל]לציצית. ואביה עז ּפסּול[שאמה צמרּה , ְְְִִֵֵַַָָָ

ְִִלציצית.
וׁשֹורין·. הּצמר, לֹוקחין ציצית? ׁשל ּתכלת צֹובעין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַּכיצד

נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין[מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

מצּוי.[צבע] הּוא הּמלח ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמֹו ְְְִֶַַַָָָָָֹהּים,
סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את צבעים]ונֹותנין [מיני ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

עֹוׂשין; ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
ּכעין ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומרּתיחין

ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא וזֹו ְְִִִִֵֶֶַַָָהרקיע.
צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת

צבע אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּיֹורה נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר מעט ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּה
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קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד אּלא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכּלּה.
ׁשהרי ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּומּניח
ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ לבדיקה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנצּבע
נפּגם. ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ּופסלֹו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּפגמֹו

חֹוׁשׁשין,„. - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּתכלת
הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה לא ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּמא
צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע נבּדקה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָאם

ּפסּולה. - עֹומדין ׁשאינן ְְְִִִֵֶַַָָהּמׁשחירין
ּכהלכתּה,‰. נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

וריר ּתבן לֹוקחין לאו? ׁשּבלּול[נוזל]אם שרץ]ׁשל ,[מין ְְְִִִֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו רגלים עליהם]ּומי וׁשֹורין[שעברו יֹום; ארּבעים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, ולא[בצבעה]הּתכלת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ׂשעֹורין[כהתה]ּכהת ׁשל ּבצק לֹוקחין - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

למּוריס[מחמיצים]ׁשּמעּפׁשין דגים]אֹותֹו את[מיץ ונֹותנין , ְְְְְְִִֶֶַָ
ּומֹוציאין ּבּתּנּור; הּבצק ואֹופה ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזֹו
ּׁשהיתה, מּמה ּכהת אם אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתכלת

עינּה הֹוסיף ואם צבעה]ּפסּולה; יֹותר[התחזק והׁשחרה , ְְְְֲִִֵֵָָָֻ
ּכׁשרה. - אפּיה קדם ּׁשהיתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּמה

.Âמושב]חצר או מחזקין[כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
והרי ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבכׁשרּות
- הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ּבחזקתּה, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא

החליפ ׁשּמא ּפסּולה, זֹו והיההרי ּבכלי, היתה ואם ּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָ
חֹותמֹות ּבׁשני סגירה]חתּום סימני חֹותם[שני ּבתֹו חֹותם , ְְִֵָָָָ

ּפסּולה. אחד, ּבחֹותם ּכׁשרה; -ְְְֵֶָָָָ
.Êמפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא

ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית[כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ
- הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת

הּתּגר ההדיֹוט[סוחר]מן מן ּכׁשרה; סוחר], ,[שאינו ְְִִֵֶַַַָָ
ְָּפסּולה.

.Áצבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית
ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. אדּמה, ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֻֻֻואם
נראה ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ צבעֹונין, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹמּׁשאר
ׁשעֹוׂשה ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל על וכֹור ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹּכתכלת;

צבּועין. ׁשאינן ציצּיֹות ְְִִִִֵֶָָּבׁשאר
.Ëׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה

אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּניח
זמן, ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - לּכל ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹמצּויה

ׁשאמרנּו. הּצבע ְְִֵֶֶַַַָמּפני
ג ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות

היא‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות
ותהיה ארּבע; על יֹותר אֹו ּכנפים, ארּבע לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכסּות
לבּדֹו המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
הּכסּות ותהיה עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּׁשּוק,

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ְְִִִֶֶֶֶַׁשל
ּובגדי·. מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאבל

ונֹוצה ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי ּגפן, [צמר]צמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
אּלא ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא עּזים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ׁשּתהיה והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי חכמים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמּדברי
ׁשאמרנּו. ּכׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על יֹותר אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמרּבעת
צמר אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה האמּורים הּבגדים ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל

ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים
ּבעלת‚. ולא "ארּבע", - "ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ְְְְְְֲַַַַַַַַֹ"על

לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן אם ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹֹׁשלׁש.
זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", ּתכּסה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ"אׁשר
ּוׁשּתיהן ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת מחּיב אני ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולּמה
ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ארּבע ּבעלי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאינן
אינֹו ׁשׁש, אֹו חמׁש לבעלת ציצית עֹוׂשה ּכׁשהּוא ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָלפיכ
מאֹותן מּזֹו זֹו המרחקֹות הּכנפים לארּבע אּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעֹוׂשה
ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ׁשּנאמר: ּבלבד, הּׁשׁש אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהחמׁש

ּבּה". ּתכּסה ְֲֶֶַָאׁשר
עֹור,„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות

עּקר אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה; - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה
ּכנפי "על ׁשּנאמר: חּיבת, - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּכסּות ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻהּכסּות.
- הּׁשאּולה למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיהם";
מּכאן יֹום; ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּטּלית

חּיבת. ,ֵֶֶַָָואיל
ּוכסּות‰. צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - צמר ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות
ּוׁשארׁש מּמינּה. ּפׁשּתן, חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - ּפׁשּתן ל ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ

חּוטי ּכגֹון - מּמינֹו ומין מין ּכל ׁשל לבן עֹוׂשין ְְִִִִִִֵֶָָָָָּבגדים,
נֹוצה וחּוטי מׁשי, לכסּות עזים]מׁשי נֹוצה.[צמר לכסּות ְְְִִִִֵֶֶָָ

מּפׁשּתים, אֹו מּצמר מינים ׁשאר ׁשל לבן לעׂשֹות רצה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָואם
ּבין ּבמינן ּבין ּפֹוטרין והּפׁשּתים ׁשהּצמר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשה;
ּבמינן, ׁשּלא ּפֹוטרין; ּבמינן, - מינין ּוׁשאר ּבמינן. ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹֹׁשּלא

ּפֹוטרין. ְִֵאין
.Âאֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּבכסּות צמר חּוטי לעׂשֹות הּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַָּומה

לבּדֹו, לבן ׁשהּוא ּפי על אף צמר, ׁשל ּבכסּות ּפׁשּתן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָחּוטי
לענין מּתר ׁשהּׁשעטנז מּתר, ׁשּיהא הּוא ּבדין ּתכלת? ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻּבלא
לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין היא, צמר הּתכלת ׁשהרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָציצית,
הּלבן לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין אין מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני
תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל מּמינּה, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּה
לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשניהם, את לקּים אּתה יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
את לקּים אפׁשר וכאן, תעׂשה. לא את וידחה עׂשה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיבֹוא

ְֵֶׁשניהם.
.Êעֹוׂשה אּלא ּתכלת, ּבּה מּטילין אין - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכסּות

נדחית ׁשהּציצית מּפני לא ּפׁשּתן; חּוטי ׁשל ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּלבן
מּדבריהם זֹו ּגזרה אּלא הּׁשעטנז, ׁשּמא[מדרבנן]מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עֹובר ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינֹו ּבּלילה ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיתּכּסה
ׁשחֹובת - עׂשה מצות ׁשם ׁשאין ּבעת תעׂשה לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
אתֹו", "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּבּלילה, ולא ּבּיֹום, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹהּציצית
ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבציצית חּיב וסּומא, ראּיה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבׁשעת

אֹותֹו. רֹואין אחרים ֲִִֵֶרֹואה,
.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֻמּתר
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ּומאימתי ;יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואף
ללבן ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיבר
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' עליה? מבר וכיצד ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבּה.
ּבציצית'. להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהעֹולם,
ׁשּיתעּטף; קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ׁשּמתעּטף זמן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
ׁשּסֹוף מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית על מבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואינֹו

ּבּה. ׁשּיתעּטף הּוא ְְִִֵֶַַָָהּמצוה
.Ë.הּמרחץ ּולבית הּכּסא לבית ּבציצית להּכנס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר

ׁשהיא מּפני ּבאׁשּפה, זֹורקן - ּתכלת אֹו לבן, חּוטי לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנפסקּו
לגֹוי, מצּיצת טּלית למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻמצוה
אּלא - קדּׁשה ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ׁשּיּתיר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻעד
ׁשהּוא וידּמה יׂשראל, עּמֹו ויתלּוה ּבּה, יתעּטף ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמא
הּציצית מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ויהרגּנּו. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל,
להתעּטף, ׁשּיֹודע קטן ׁשּכל חכמים, ּומּדברי הּתֹורה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמן
ׁשרצּו ועבדים ונׁשים ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּבציצית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחּיב
מצוֹות ׁשאר וכן ּברכה; ּבלא מתעּטפים ּבציצית, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹלהתעּטף
ּבלא אֹותּה לעׂשֹות רצּו אם - מהן ּפטּורֹות ׁשהּנׁשים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹעׂשה

ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ּבידן. ממחין אין זכרּברכה, [ספקי ְְְְְְְִִֵַַָָָָֻ
נקבה] ּבכּלןספקי חּיבין המצוות], אין[בכל לפיכ מּספק; ְְִִִֵֵַָָָָֻ

ּברכה. ּבלא עֹוׂשין אּלא ְְְְִִֶָָָָֹמברכין,

.Èלעׂשֹות חּיב ׁשהּוא אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא
לּה יּטיל - לציצית הראּויה ּבכסּות יתּכּסה אם - זֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ציצית, ּבלא ּבּה נתּכּסה ואם ּבּה; יתּכּסה ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹציצית,
ּכל - לציצית הראּויים הּבגדים אבל עׂשה. מצות ּבּטל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי

אד ּבהן יתּכּסה ׁשּלא ּפטּוריןזמן - ּומּנחין מקּפלין אּלא ם, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻ
ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ׁשאינּה הּציצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמן

טּלית. ִַלֹו
.‡Èּולהתעּטף טּלית לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאף

לפטר חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית ּבּה ׁשּיעׂשה ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּה
עטּוף להיֹות אדם יׁשּתּדל לעֹולם אּלא זֹו; מּמצוה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָעצמֹו
ּובׁשעת זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, המחּיבת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻּבכסּות
לתלמיד הּוא ּגדֹול ּוגנאי ּביֹותר; להּזהר צרי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלה,

ּבציצית. עטּוף אינֹו והּוא ׁשּיתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָחכמים,
.·Èהּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

אתֹו, "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּכּלן, הּמצֹות ּכל ּבּה ותלה ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשקלּה
ה'". מצֹות ּכל את ְְְִֶֶַָּוזכרּתם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
�
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ראשון יום
ח ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ׁשּלהן‡. הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּגפנים
אבל 'ּכרם'. הּנקראין הן - הארץ על מׁשלכין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהאׁשּכֹולֹות
ּכדי הארץ, מעל ּגבֹוהה ׂשבכה ּכמֹו אֹו מּטה, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
נֹוף והגּביּה עליה, נסמכין והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
הרי - אֹותן והדלה הּמּטה, אֹותּה על הארץ מעל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּגפנים
מהן ׁשעׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותן 'עריס'; נקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
הּנקראין הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ׂשבכה, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּטה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ'אּפפירֹות'.
על·. וערסן יתר, אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

חריץ ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגּבי
'עריס'; נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹעמק
- יזרע ּכ ואחר אּמֹות, ארּבע העריס מן להרחיק ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָוצרי

הּכרם. מן ׁשּמרחיק ְְִִֶֶֶֶֶַַּכדר
ּכיצד?‚. עליו. ׁשערסן הּגדר עּקר מן מֹודדין? ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומהיכן

ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהרחיק
אּמֹות, ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל הּגפנים מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהעריס
אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ּבין ונמצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוזֹורע;
ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - הּגפנים מּצד לזרע ּבא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואם
זֹו, ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל מן רחֹוק ׁשּנמצא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּמֹות,

עריס. ּבכל ְִִָָָּדנין
ואחר„. ׁשּנטע אֹו נטע, ּכ ואחר הּגדר את הּבֹונה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד

הּגדר נהרס עריס; זה הרי וערסן, הֹואיל - הּגדר עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכ

הּׁשּורה ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ נסּתם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו
יחידים. ְְִִִִָּכגפנים

ּבצד‰. ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעריס
זה - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש מּכאן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּגדר
אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהם יׁש אם עריס'. 'ּפסקי הּנקרא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא
ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ּבאּמה מּׁשּׁשים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ּכמֹו האּפפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא והּוא, וזֹורע; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹטפחים,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âיביא לא זה הרי ּבצמצּום, אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהיה

והרחי הֹואיל - זרע ואם לׁשם; ׁשּׁשהזרע ׁשּורה מּכל ק ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ
ׁשּׁשה מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹטפחים,
ּפסקי ולא עריס, לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ׁשּורה, מּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹטפחים
ּפסקי וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - הּגדר ּובנה חזר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָעריס.

למקֹומם. ְִִָָעריס
.Êסביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּגּנה

וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם - ּכתליה ּכל על מּבחּוץ ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלּה
ּגדר, מּקפת והיא הֹואיל - מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר ּומלא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּכאן,
אין - הּזה ּכּׁשעּור ּבּה אין ואם ירקֹות; ּבתֹוכּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָזֹורעין
ּבתֹוכֹו. וירק אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני ּבתֹוכּה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹזֹורעים

.Áׁשּלהן והעריס ּגבֹוהה, ּבמדרגה זרּועין ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים
ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם - הּׂשדה על ּומסֹוכ ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיֹוצא
עּקרי מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ּכל רֹואין -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּׂשפת רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ואֹוסר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּגפנים,
אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול אינֹו ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהעריס;

ּבלבד. העריס ּתחת אּלא לזרע, אסּור אין - ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּסּלם
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.Ëּבּזוית נטּועין והּגפנים לזה, זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני
- וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּביניהן,
ׁשאין הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור, הּגפנים מעּקרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמרחיק
הּכתלים ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף עריס; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעליו
ּבין זֹורע זה הרי ּכּׁשעּור, והרחיק הֹואיל - העריס ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּביניהן

ְִַָהּכתלים.
.Èנעקם ּכ ואחר מעט, הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן

ארּכּבה ּכמֹו ועלה וחזר הארץ, על הרגל]ונמׁש -[פרק ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ
ארּבע אֹו טפחים, ׁשּׁשה הּזרע ּובין הּגפן ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּמֹודדין
הּגפן מעּקר לא הארּכּבה, מּסֹוף אּלא מֹודדין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּמֹות

ִָהראׁשֹון.
.‡Èוהּגפנים הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכבר

יסּכ אֹו הּירק, על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה, אֹו ירק זרע הּגפן; על ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק
היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשים - הּגפן את עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻסּכ
הּכרם ׁשּבין האּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין הּכרם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשרׁשי
הארּבע לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי היּו יעקר; ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹוהּתבּואה,

מּתר. ַָֻאּמֹות,
.·Èּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּכל

ׂשֹוחקֹות טפחים ׁשּׁשה יצמצם[=מרווחות]ּבת ולא ; ְְְְֲִִֵַַָָֹ
להחמיר. אּלא מצמצמים ׁשאין הּכלאים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּבמּדֹות

.‚Èאֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיק האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבחּוצה אבל ּבסּוריה. אֹו יׂשראל, ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
ולא לכּתחּלה; הּכרם ּבתֹו הּגפנים ּבצד לזרע מּתר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלארץ,
ּתבּואה אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ, ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו
לֹו לזרע ּגֹוי לתינֹוק אמר ואם יד. ּבמּפלת החרצן ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹעם
ׁשּלא ּגדֹול, לגֹוי יאמר לא אבל מּתר; לארץ, ְְֲֶֶַָָָָָָֹֹֹֻּבחּוצה

ּביׂשראל. ְְְִִֵֵַָיתחּלף
.„Èּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻואף

ואפּלּו ּבאכילה, אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי - ֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלארץ
אבל ּומֹוכר; לֹוקט אֹותֹו ׁשּיראה והּוא, לארץ; ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָּבחּוצה

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתר, ְְְְֲֲֵֵֶַַָָֻספקֹו
שני יום

ט ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות
ּבין‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב

לֹוקה זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
חּיה ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל אֹו ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָועֹוף
אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ּבׁשפֹופרת; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָּכמכחֹול

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבקֹול ְְְִֶַַַַָׁשעֹוררן
לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה[=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו לּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָליׂשראל

מּתר‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתר - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻּבהנאה;

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,

ּפי„. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני
מינין, ׁשני והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין מּזה, זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּמתעּברין
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
והּיעלים העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהּכלב
והחמֹור החמֹור, עם והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעם
ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעם

ּבזה. ֶֶָזה
הּׁשֹור,‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִִִֵֶַַָָמין

סוס]והרּמ זה,[מין עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ
עם זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
- מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ׁשהאּוז ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה;

והּכֹוי מינין. ׁשני ׁשהם ספקמּכלל חיה ספק שהוא [מין ְְְִִִֵֵֶַָ
עליו,בהמה] לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ּכלאים -ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני
.Âמּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין

אסּור מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

ּפרד ּכיצד? לֹוקה. - אּמֹו מין על אפּלּו ממיןהּנֹולד, [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
וחמור] סוס ּפרּדהשל על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִֶַַָָֻׁשאּמֹו

ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור חמֹור, ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשאּמּה
ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור סּוס, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאּמֹו
אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ּבזה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכּיֹוצא
אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹלמׁש

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה זה ְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻּדֹומין
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְֱֲֲֶֶֶַַַָָֹֹֹלֹוקה
אֹו עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אחד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיחּדו".
ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ּכאחד; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבן
המזּוגן אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבקֹול

יחדיו] אותם ינהיג.[רותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ
.Áטמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד

אֹו הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - טהֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
ּככלב ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּיה
אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו העז ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקה
מינין ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - הנהיג ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָאֹו
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם הּיּבׁשה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

ָּפטּור.
.Ëּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמה ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקה,
ואחד ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה אם וכן העגלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹׁשּתמׁש
ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

לֹוקין. ִָֻּכּלן
.È- ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
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החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש אדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּכגֹון
ּבאדם לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: ּבזה, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכּיֹוצא

וׁשֹור. ּבאדם אֹו ְְֲַָָוחמֹור
.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת

קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכתּוב
זֹו, ּבהמה ונמצאת ּבזה; זה מערבין וחֹול ּכקדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹנעׂשית
הּוא הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכבהמה
מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לה'", ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבן
הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,לפיכ הּמקּדׁשין. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּבפסּולי
זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ּבֹו הּמרּביע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַאֹו

קּבלה. ְִִֵַָָמּדברי
שלישי יום

י ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות
ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין

ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [יםּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשהּוא העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל

הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין[=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני

מּׁשּום·. עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרחל
ּכיון העין. מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור אבל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלאים;
זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם הּצמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתחּבר

ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? הּתֹורה. מן [=ערבם]ּכלאים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וׁשע ּבזה, והחליקם]זה -[סרקם לבדין מהן ועׂשה אֹותן, ְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

מּטוי ּבגד וארג ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ּכלאים; אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
ּכלאים. זה הרי - ְֲִִֵֶֶַזה

אֹו‚. ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו ּפׁשּתן, ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּתפר
ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
אפּלּו ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים ּבחּוטי צמר חּוט קׁשר אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָצמר,
ּכלאי אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ּופׁשּתים צמר ם.נתן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל קׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָואפּלּו
ּוקׁשרן ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ּבאמצע, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרצּועה
מּכל יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: ּכלאים, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מצב]מקֹום נאסר.[בכל ׁשּנתאחד, ּכיון - ְֱִֵֵֶֶַָָָ
הּכתּוב„ צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין

ׁשּלא הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו ּבציצית, ּכלאים ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹלהּתיר
ּכלאים להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִֵַַַָּבּציצית;
ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ּכזה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשחּבּור

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ּבּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָממעט
צמר‰. ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,

אסּור. - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָּבבגד
.Â,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

הּכל הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,

הּכל ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם לערבֹו מּתר - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהּגמּלים
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר ׁשל[=שערות]צּורת ְְְְִִִֵֶֶֶַַ

צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, המערבין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹצמר
.Êעל אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲִֵֶָָּבֹו,
.Áמן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

היה ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,
אסּור. למחצה, ְֱֱֶֶָָָמחצה

.Ëאֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים. מּׁשּום אסּור זה הרי - זה ְֲִִִִֵֶֶַַָמּצד
.Èׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ

וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתןּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ
הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את יתּפר.להפריד לא אבל ;ְֲִָֹֹ

.‡Èעליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָלֹובׁש
יטרף ׁשּלא ּובלבד - הּמׁשיחה[=יערבב]מּבחּוץ [שרוךאת ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹ

הבגדים] שני ּכתפיו.של ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ
.·Èאּלא אסּור ואין ּולמכרן, לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻּכלאי

תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",
וכן ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
"לא ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמּתר
סֹופרים, ּומּדברי .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיעלה
ּכלאים ׁשּבהם והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו
ּבׂשרֹו. על נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.‚È.ּוׂשמלֹות יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֶַַָָּבּמה
מּתר - ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻאבל
ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב

.„È;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁשה היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּמא

מּתרת. נכרכת, ְִֵֶֶֶֶֶָֻׁשאינּה
.ÂË;ללבׁשֹו מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמנעל

הּגּוף. עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשעֹור
.ÊËּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ

יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה[להנות ְְְִִֶַַַַָֹ
והּצנּועין הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני

ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על, להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ
ׁשּלאגופם] ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ּבחּמה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָיתּכּונּו
והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים יתּכּונּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹהחּמה,

ּבמּקל. ְְִִֵַַמפׁשילין
.ÊÈּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ב]לא ומונחת ּבבגד[חמה ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי - אתּכלאים המפריד הבגד [של ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַ
החּמהגופו] הביצה]מּפני מחום יכווה הּצּנה[שלא מּפני אֹו ְְִִִֵֵַַַָָ

את מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה שחום [שבחורף,
ּבזה.גופו] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ
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.ÁÈעׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא
ואם הּמכס; את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבגדים,

לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש
.ËÈחּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים, מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין

והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין ּבבית[=חגורות]אבל העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
את ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ׁשּלהן, ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיד
אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ּוסמרטּוט ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתבלין,

תחבושת]אסּפלֹונית מּתרין,[מיני אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֻ
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאף

.Îהראש]ציץ את המקיפה מׁשי[רצועה אֹו עֹור ׁשל ִִֶֶ
מדלּדלין ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ּבהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכּיֹוצא
מּׁשּום ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי האדם, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָעל

.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַָּכלאים;
.‡Îמהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג

על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ּומהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּפׁשּתים
לכֹורכן לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן אם אבל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָֻידֹו;

ידֹו. ַָעל
.·Îּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמטּפחֹות

ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמסּפגין
הּידים ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - הּספרים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּומטּפחֹות

ּומחּממין. ּתמיד הּיד על נכרכין והן ּבהן, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנֹוגעֹות
.‚Îוהּגרּדין[=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין ְְְִִִֶַַַׁשעֹוׂשין

-[=חייטים] ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּבגדים,
הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל אֹות היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאם

אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על ואף אסּור, ְְִֵֶֶֶַַָָזה
.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ

החּוט ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת
ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,

.‰Îעל ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
ויֹוׁשב לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות מצוה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָהּמתים
מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעליה;

הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ּכתפֹו, על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָזֹו
.ÂÎעל לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת

ְֵּכתפֹו.
.ÊÎׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד

הּגֹוי ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹליׂשראל;
הּכלאים אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאחר
הּצמר ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ּבֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ׁשהרי לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻואם
אּסּורי ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר מצאֹו. ולא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבדק

זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות
.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

ּבפׁשּתן. הן ּתפּורין ְְְִִֵֶָָׁשּמא
.ËÎהיה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָהרֹואה

רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וקֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ּבּׁשּוק ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמהּל
תעׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין חכמה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלּמדֹו
ׁשּיתּבאר? ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהמפרׁש
מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻמּפני
אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב. ּופרט ְְֲִִִֵַַַַָָָָֹהֹואיל
ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּטּמא,
ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמּדבריהם
הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ּפי על ואף ְִִֶַַַַָָָָָָֹמקֹום;
היה אם ,לפיכ הּברּיֹות. ּכבֹוד מּפני נדחה זה לאו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהרי
ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ּדבריהם ׁשל ׁשעטנז ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעליו
ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ׁשּמּגיע עד ּבּׁשּוק, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּפֹוׁשט

מּיד. ְִָּפֹוׁשטֹו
.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן
ּבּמה ואחת. אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻּפׁשט
ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים

א אבל אחת; התראה 'ּפׁשט'!ּבֹו לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו ם ְְְְְֲִִַַַָָָָֹ
אחר וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
.‡Ïמזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, הּלֹובׁש -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם מכׁשל"; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתּתן

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - מזיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָוהּמלּביׁש
.·Ï- עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹאפּלּו
ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת אּלא ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֻהּתרּו

ִִַהּציצית.
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

רביעי יום
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
(ב) ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצוֹות
הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא
לעזב (ז) הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ה)
להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּפרט
להפריׁש (יא) הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹהּׁשכחה;
יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּכמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמעׂשר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור העני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלבבֹו
א ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

אּלא‡. ּכּלּה, הּׂשדה ּכל יקצר לא - ׂשדהּו את ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקֹוצר
תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט קמה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ׂשד ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפאת

'ּפאה'. הּנקרא הּוא ְִִֵֶַַַָָׁשּמּניח,
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את·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם
אסף אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד

יכֹול ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
לֹו. ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה ְֲִֵֵֶֶַַָלקּים

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, ילּקט[-אלומות]וכן לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים, יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשּבלים
טחן אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אתם"; ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואפה
לֹוקה. - לענּיים ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבדּו

וכן‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
לא ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות

המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּנאמר: יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת אלּמה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוׁשכח
- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת

ׁשּנא לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנֹו "לּגראפּלּו מר: ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּכּלן למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
ׁשּבהן, עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמצות

ֶלֹוקה.
.Âׁשכח אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכׁשם

ׁשהּׁשכחה ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן, לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻּבּתבּואה

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט "ּכי [ודרשוׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
שכחה] זו להן"אחריך" ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּכּזיתים. ְִִֵַָׁשכחה
.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

- ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש והּׁשכחה; והּפאה, ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹוהעֹוללֹות,
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,
.Áלּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

טובה] לו שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו ,[=אין
ּבעלים; ׁשל ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא

מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו
.Ë- צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

ּבן ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן הּגר אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּברית
ונֹוטלין יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא אּלּו, מּמּתנֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגֹוים

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני - ְְִֵֵַָָאֹותן
.Èזמן ּכל אתם", ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹנאמר

ולחזר מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהענּיים
ּגּופן ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻעליהן
ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ּכתרּומֹות. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדֹוׁש
לעזב מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא לענּיים", ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ"ונתן

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ּולעֹופֹות לחּיה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן

.‡Èהמלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי
ּומאימתי ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השניׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר זיתיםלירידת צּבּורי אבל ;ֲִִֵֵָ

ענּיים מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׁשכחּו
אחריהן. ְֲִֵֵֶַַמּלחּזר

.·Èּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
אדם ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
ׁשכחה לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

ְַָּתחּתיו.
.‚Èעליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּתנֹות

ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּתנֹותיהן. על מּלחּזר ְְֲִִִֵֵֶַַַָהענּיים

.„Èאּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
אֹומר: הּכתּוב הרי ּוכמעׂשרֹות; ּכתרּומֹות יׂשראל, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבארץ
."בׂשד קציר תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֻ"ּובקצרכם
לארץ ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר
ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם;

סֹופרים. מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָאּלּו,
.ÂË;ׁשעּור לּה אין הּתֹורה, מן הּפאה? ׁשעּור הּוא ִִִֵֵַַַָָָָּכּמה

מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
רב ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוסיף
קטּנה ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ּולפי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהענּיים,
לעני מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד מּמּנה הּניח ׁשאם ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּביֹותר,
מרּבין, הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור; על מֹוסיף זה הרי -ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֻ
מֹוסיף - נתּבר ׁשהרי הרּבה, ואסף מעט זרע ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמֹוסיף.
ואין ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ּבפאה, הּמֹוסיף וכל הּברכה. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלפי

ׁשעּור. הּזאת ִַַָָֹלהֹוספה
חמישי יום

ב ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות
ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל

ׁשּנאמר: ּבפאה, חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָּכאחת,
ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם

ׁשחּיב·. הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
והאגֹוזין, והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון - ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָּבפאה
ּבין והּתמרים והּזיתים, והענבים, והרּמֹונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים,
ּופּואה איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל יבׁשים, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻרטּבים
ּופטרּיֹות ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכּיֹוצא
הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפטּורין,
מפקר הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, ההפקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻוכן
ּכאחד, לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן הּתאנים וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלּכל.
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ּׁשּיּגמר מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ימים. ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאחר
מיּבׁשין ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין והּבצלים הּׁשּומים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלקּיּום.
ּבצלים ׁשל האּמהֹות וכן לּקּיּום; אֹותן ּומכניסין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
וכן ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, מהן לּקח ּבארץ אֹותן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּניחין

ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשּתפין‚. ׁשל היתה ואפּלּו ּבפאה, חּיב ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻקרקע

רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ׁשּנאמר: -ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַ
אֹו„. לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה

זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה
ּבּקמה. הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן ְִֵֵֶַַַַָָָָָּפטּורה

זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
קצרּו אם אבל הּלסטים. ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורה;
לׁשעּור ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נֹותן הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
.Âּובדעּתֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכרם

מּכאן לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - הּנׁשאר.ּומּכאן ּכפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נֹותן זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָואם
ּובצר הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפאה
מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו - אחת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָמרּוח

מלילֹות הּקֹוטף וכן ּפטּור. שלׁשהּוא עראית [קטיפה ְְִֵֵֶַָ
ׂשדהּו,שבלים] ּכל קטף אפּלּו - לביתֹו ּומכניס מעט ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמעט

הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ְִִִִֵֶֶַַַָָָּפטּור
.Êהביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

וכן חּיבת. לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו הרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשליׁש,
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - האילן ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבפרֹות

.Áחּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה. חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּוב
.Ëמן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי

הּׁשכחה ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור. ּבׁשעת ְִִֶַָָאּלא

.Èּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
חּיבת זֹו הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבלקט

ְֵָּבפאה.
.‡Èהרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעל

לעּׂשר; צרי ואינֹו לענּיים, ּפאה הּׁשּבלים מן נֹותן ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָזה
מן ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן נתן ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
קדם ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה
.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

נּכרת ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים

יתּכּון ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת
הּפאה והּניח עבר לֹו. הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאדם,
ׁשּיּניח וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
.‚Èלנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבעל

הּׂשדה ּבעל וכן ּפאה; וזֹו זֹו - להם ונתן זה', ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּצד
ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ּפאה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהפריׁש

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - וזֹו' ּפאה, זֹו ְְֲֲֵֵֵֵֵֶָָ'הרי
.„Èמּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

עד ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין הּפאה; ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבסֹוף
ּפאה ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיפריׁשּנה
לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ׂשדה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבסֹוף

הּבית. ּבעל מּדעת ִִִֶַַַַַַׁשהיא
.ÂËמּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה

ּבמחּבר נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנקצרין,
אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין והענּיים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלּקרקע,
איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין ולא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹֻּבמּגלֹות,

רצּו רעהּו. הריאת ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹומר ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמחּלקין;

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז
.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה ׁשאין[=גפן ּדקל, וׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ

הּבית ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז מּגיעין ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהענּיים
אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק אֹותּה, ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֻמֹוריד
ואחד לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ּבֹוזזין; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹלעצמן,
ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - לחּלק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹומר

ּביניהן. ּולחּלק להֹוריד ְְִִֵֵֵֶַַַהּבית
.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל. ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ענּיֹות ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
.ÁÈׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
ויּנתן מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו מּמּנה; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותֹו

אחר. ְִֵַָלעני
.ËÈּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון. ׁשּנמצא לעני ְְִִִִֶֶֶָָָיּתנּנה
.Î,לפניו העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל

ּבלקט זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר עני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּובא
לידֹו. ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע ּופאה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשכחה
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שישי יום
ג ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

היּו‡. ּכיצד? חברּתּה. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּבּׁשנּיה ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים[=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּתהיה והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
מּצד ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה לעצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָזה
מפסיק‚. היה אם ׁשהּוא[מפריד]וכן הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אּמה. עׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ארּבע ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרחב
ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא הּיחיד, ׁשביל ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
ּבימֹות קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש הּפחֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרּבים
ּבימֹות קבּוע אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ּובימֹות ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהחּמה
אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמים

חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
ׁשהפסיק אֹו - נזרעה ולא ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה[=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
אֹו הּבּור אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
רבע. ּבית רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּניר

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע ְֲִֵֶֶַַַָָָאבל
ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
.Âּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש
אחת ּפאה ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּגבֹוּה

ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף
.Êמּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות

מאחת נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת
ראׁשי ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו הּכל. ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעל
ּפני על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן מערבין, ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשּורֹות
ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם - הּׂשדה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

מפסיק. אינֹו לאו, ואם מפסיק; זה, ְְְִִִִֵֶַַַָמּצד
.Áׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזֹורע

מלּבנֹות מרובעות]מלּבנֹות ּכל[ערוגות ואין האילנֹות, ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָ
ידּוע ׁשהּדבר הּׂשדה; לכל אחת ּפאה נֹותן - מערב ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּזרע
הּזרע. נחלק האילנֹות מקֹום ּומּפני היא, אחת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּׂשדה

.Ëעׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

מּבית ּביתר אילנֹות עׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ּבית ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּבתֹו
האילנֹות ׁשהרי - ּומלּבן מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסאה,
מלּבנֹות. מלּבנֹות זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻמרחקין

.Èלכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים,

מלּבנֹות. ְְְְַַמלּבנֹות
.‡Èׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׂשדה

ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש מקֹומֹות ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּה
מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ׁשּנׁשאר ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֻעד
ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר היה אם -ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ּכגֹון ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָערּוגֹות,
נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ׁשהרֹואה ּומלּבן, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמלּבן
וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ׁשּזֹורעין מין היה ְְְְְְִִִִִֶָָָָואם

לּכל. אחת ּפאה נֹותן -ֵֵַַַָֹ
.·Èמּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּבאמצע כלולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ
מּניחהקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

עצמֹו ּבפני הּיבׁש עצמֹו.מן ּבפני הּלח ּומן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָ
.‚Èוכּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָׂשדה

מקצת ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו והיה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּבהן,
לזה ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה יבׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׂשדה
ּבפני יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני לח אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמֹוכר

הן. מינין ּכׁשני והּגרן, ׁשהּׁשּוק ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹעצמֹו;
.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ּבפני זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשהּוא

עצמֹו. ּבפני זה למין ּופאה ְְְְִִֵֵֶַַָעצמֹו
.ÂËמיני ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ּגונים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָזרעּה

נֹותן אחד, ּגרן עׂשין אם - ׂשעֹורים מיני ׁשני אֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹחּטים
הלכה זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ׁשּתי אחת; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפאה

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה
.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

ּכ ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין אחת. ּפאה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻנֹותנין
ׁשּלקח וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מחלקֹו מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
ׁשּנקצר. החצי על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּקמה

.ÊÈ,הּגיע לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה
ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי וקצר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוהתחיל
- ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשליׁש,
על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על הראׁשֹון מן ְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמפריׁש
האחרֹון. על הראׁשֹון מן לא אבל האחרֹון; ועל ְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹהראׁשֹון

.ÁÈ- הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר
מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל מכר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאם
וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקח.
ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן הּׂשדה ּבעל - ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמקצת
מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. נתחּיב לקצר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשהתחיל

ּׁשּׁשּיר. מה על הּׂשדה ּובעל ּׁשּלקח, מה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּלֹוקח
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.ËÈהּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה
והּבּדים מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל האילנֹות; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבין
זה הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל. ּפאה ונֹותנין אחת, ְְְִֵֶַַַָָֹּכׂשדה
.Îלקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
ְְַלעצמֹו.

.‡Îוחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחרּובין
ּכׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, חרּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבצד
את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו לכּלן; אחת ּופאה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאחת,
מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ואין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהאמצעּיים,
על האמצעּיים ּומן האמצעּיים על הראׁשֹונים מן ְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא אבל ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהראׁשֹונים,

.·Î,העיר מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים
הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש זיתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון

אחת ּופאה אחת, לכּלן.ּכׂשדה ְְֵֶַַַַָָָֻ
.‚Îלהקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּבֹוצר

- ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד הּגפן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמעל
אינֹו אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר 'מדל'; הּנקרא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּוא
על ואף - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ּולפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹמדל,
נֹותן אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ׁשּבצר ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּפי
הּׁשאר מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; לזה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּפאה

לּכל. הראּויה ּפאה ,לדר ְְִִִֵֶַַָָָֹֹׁשהּניח
קודש שבת

ד ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות
ּבׁשעת‡. הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזה

ויקצר; הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל אֹו ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקצירה,
נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת הּנֹופל ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוהּוא,
מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי ּכאחת, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - הּיד מאחר אֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמּגל,

אינֹו·. ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ְְִֵֵֵַַָָָָָֹהיה
מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלקט;
ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה לקט. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָידֹו
ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו מלא ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּקצר

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - הארץ על ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּידֹו
ּכל‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

ויכֹולה ׁשּבצּדּה לּקמה מּגיע ראׁשּה היה אם - ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסביבֹותיה
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר„. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים
ּבעל‰. ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרּוח

ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט עם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית

ׁשעּור הּוא וכּמה אנס. ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלעׂשֹות,
ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת ְְְִֵֶַַַַָָזה?

.Âהּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט
עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּנֹוגעֹות הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהן היא איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ
ׁשּנאמר: - לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק לקט, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהיתה

.מּׁשּל לפניהן הּנח ְְֲִִֵֶֶַַַֹ"ּתעזב",
.Êּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה

קנסּוהּו; הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות
עליו והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
הגּדיׁשּוהּו ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו ְְֲֲֲִִִִִִִִַַָָָָֹחּטים,
לענּיים. הן הרי ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחרים

.Áלרּבץ ׁשּילּקטּו[=להרטיב]הצר קדם ׂשדהּו את ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
אם - ׁשּבּה לקט מּתרהענּיים הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

לרּבץ. אסּור הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ואם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻלרּבץ;
העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל את קּבץ ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואם

חסידּות. מּדת זֹו הרי - ְְֲֲִִִֵֶַויּטלּנּו
.Ëהחרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

לענּיים ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי הּקמה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה. ּבתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּתנה
ׁשחר, ׁשּנמצא ּפי על ואף ּגררּוהּו. הּלקט מן ׁשּמא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹענּיים;
לקט. הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה 'הרי אֹומרין: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאין

.Èמפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
זֹו, היא הּלקט 'אם מהן: אחת על ואֹומר ׁשּבֹולֹות, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּתי
ׁשהיא הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם לענּיים; היא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי
ּומתנה וחֹוזר ׁשנּיה'; ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, ׁשּבלת ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹחּיבת
והאחרת לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ׁשּבלת על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכן

מעׂשר. ְֲִֵֶַּתהיה
.‡Èּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין אבל ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאחריו;
אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ּבנֹו ילּקט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקצר,
אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו אחריו, ללּקט ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּובניו

ּבׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ְְְִִִָׁשליׁשֹו
.·Èמּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמי

חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע אחד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי -ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È,ׂשדהּו ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָואסּור
ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו ויברחּו. הענּיים ׁשּיראּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָּכדי
ואם ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - לקט ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלּטל

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן ְְִִֵֵַַָָָלאו,
.„È;הפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֻהּמפקיר

רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ׁשּנׁשר ְֵֵֶַַַָֻמאחר
.ÂË,ּגרּגרין ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאיזה

ּגרּגרין ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול מן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּנפרטין
ּפרט. אינֹו אחת, ְֵֶֶַַַּבבת

.ÊËונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה
- לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה ּפרט. אינֹו - ונפרט ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלארץ
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ּפרט; ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה
ּפרט הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול עלוכן [כמגדיש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

למעלה] שהוזכר הּגפןהלקט ּתחת הּכלּכּלה את והּמּניח .ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָ
הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבׁשעה

.ÊÈמעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
ּכתף לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש מפּזרֹות. ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָֻאּלא

לענּיים. - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי -ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÈּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה

ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;
ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים בכלּכל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ

בנפרד] לׁשגרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה אר. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן העֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
הּוא הרי יחידי, וגרּגר לעצמן; אֹותן ּבֹוצרין הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא

ֵעֹוללֹות.
.Îעֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

נקרצת אם ּבעל[=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Î:ׁשּנאמר - ענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻּכרם
הּפרט ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות
.·Îׁשּיתחיל עד ועֹוללֹות, ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאין

,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר: - ּכרמֹו את לבצר הּכרם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבעל
ׁשלׁשה ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה תעֹולל"; ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹלא

רביע. עֹוׂשין ׁשהן ְְִִֵֶֶַאׁשּכֹולֹות
.‚Îאין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש

העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם לענּיים; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָהעֹוללֹות
להקּדׁש. ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָלענּיים,

.„Îזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזֹומר
העֹוללֹות. ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָּכדרּכֹו;

.‰Î;ּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּגֹוי
חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל
.ÂÎ- עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבן

האׁשּכֹול עם נקרצת ואם לעני; שלו]נֹותנן היא יׁש[הרי - ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ
אחר.[אף]לֹו מקֹום על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵַַַַַָָלעׂשֹותּה
.ÊÎאם - ּביתֹו לתֹו ּובצרן ּגפנים, חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי

ענבים עראי]לאכלן הּׁשכחה[בציר ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ
ּבעֹוללֹות וחּיב הרבעי, מותנהּומן בעוללות החיוב [שאין ְְְִִֵַָָָ

מקצתן.בבציר] ׁשּיר ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין ּבצרן ואם ;ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
�
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ראשון, ,שנייוםיום
.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― החמּׁשית ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי היא ְְֲִִִִִִִֶַַַַָ
ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל יתעּלה. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלעבדֹו

אלהיכם" ה' את "ועבדּתם dk)ואמר ,bk zeny); ְְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ
תעבדּו" "ואתֹו d)ואמר ,bi mixac)ואתֹו" ואמר ; ְְְְֲַַַָָֹֹֹ

bi)תעבד" ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;(bi ,`i my). ְְְֲַַָָֹ
מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ְִִִִִֶֶַַַַַַואףֿעלּֿפי

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― (yxeya)הּכללּיים ְְְְִִֵֶַַַָָ
על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְֲִִִִִֵֵַָהרביעי

ספרי ּולׁשֹון bi)הּתפּלה. ,`i mixac)ּולעבדֹו" : ְְְְְִִֵַָָ
זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו ―ְְְְְִֶָָָ
רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָּתלמּוד".
ּבתֹו ּתפּלה לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָיֹוסי

מהכא ּתירא(o`kn)הּמצות? אלהי אתֿה' : ְֱִִֵֶֶַָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו" ואמרּו: . ְְְְֲֵַָָֹֹ

יׂשים ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ְְְְְִִֵַָָָָּבתֹורתֹו,
ּבֹו להתּפּלל ecbpl)ונכחֹו(ycwna)מּטרתֹו e`) ְְְְִִֵַַָָ
ׁשלמה ׁשּבאר dGd",ּכמֹו mFwOdÎl` ElNRzde") ְְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤

aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd"©©¦©¤

(hi ,e.(
,שלישייום

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
"ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹאתֿיׂשראל

להם" אמֹור יׂשראל אתּֿבני bk)תברכּו ,e xacna). ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּוכבר

(.ck)ּומּתענית(.ek)סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְֲִִִֶֶֶֶַַָ
― הי"ב ּבמעׂשההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

"והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁש, ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָֹּתפּלין
"עיני ּבין g)לטטפת ,e mixac)הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

ּפעמים ארּבע זֹו e,ּבמצוה mixac .fh ,h bi zeny) ְְְְִִַַָָ
(gi ,`i .g.

רביעייום
.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ג ּבמעׂשההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
"ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא יד, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַָָָּתפּלין

"יד על נכּפל(my)לאֹות זֹו ּבמצוה הּצּוּוי וגם ; ְְְְְִִִֶַַַַָָ
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יד וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין והראיה ּפעמים. ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹארּבע
מנחֹות ּבּגמרא אמרם הּוא ― מצות (cn.)ׁשּתי ְְְְְִֵַָָָָָֹ

ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין ׁשּסֹובר, מי על הּתמּה ּדר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹעל
אּלא האחרת, ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוׁשל
ּדלית "מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּכׁשּיהיּו
ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹלּה
יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹמי
אתֿהּמצוה יעׂשה אּלא לא, אחת?! ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹ[לפחֹות]
הּנה ׁשּבנמצא. מהן איזֹו יניח ּולפיכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבידֹו,
ׁשּתי ראׁש וׁשל יד ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנתּבאר
ּבהן, חּיבֹות הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹמצות.
ּתהיה "למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהרי

"ּבפי ה' h)ּתֹורת ,bi zeny)אינן ונׁשים ― ְְִִֵַָָ
ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ּבתלמּוד ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָחּיבֹות
ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ּכלּֿדיני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹנתּבארּו

jli`e)מּמנחֹות :`l). ְִָ
חמישי ,יום

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הט"ו ּבמעׂשההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָ
עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִֶַַַָָָֻמזּוזה,

"ּובׁשערי ּבית(h ,e mixac)הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְִִִֵֶֶַַָָ
זה k)ּבענין ,`i my)נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ; ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֻ

מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק `l sc). ְְִֶֶָ
― הי"ח לכלֿהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר מּמנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָזכר
ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד מׁשּבח זה ְְְְְֲִֵֶֶָָָֹֻהרי

(.l zegpn)ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה "ּכתבֹו, :ְְֲִֶַַָָָָ
מהר ּבידֹוקּבלֹו לכתבֹו לֹו אפׁשר אי ואם סיני". ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּבׁשבילֹו, ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ―ְְְְְִִִִֵֶַַָ
אתֿהּׁשירה לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָוהּוא

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)lr ieevd jezne) ַֹ
lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxt zaizk

(dxezdאתֿהּתֹורה לכּתב מּתר ׁשאינֹו לפי ,ְְִִֵֶֶַָָֹֻ
ּפרׁשּיֹות dxezdּפרׁשּיֹות zaizka aiig jgxkÎlrae) ִִָָָָ

(dlek"הּזאת "אתֿהּׁשירה ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַַָָָֹ
ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ּכלֿהּתֹורה ―ְִֶֶֶַַַַָָָֹ

סנהדרין אףֿעלּֿפי(k`:)ּגמרא רבא: "אמר : ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו לאדם לֹו ְֲִִִֵֶֶָָָָָָׁשהּניחּו

את לכם ּכתבּו 'ועּתה ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹלכּתב
איתבּה הּזאת'. eixac)הּׁשירה lr dywd):אּבּיי ִֵֵֵֵַַַַָֹ

(jlny dpyna xn`p),לׁשמֹו ּתֹורה ספר לֹו ְִֵֵֶָּכֹותב
― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא y)ּכדי o`kn)מל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָֹ

"התם(ok)אין הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" הדיֹוט , ְְִֶַָָָָָָ
נצרכה cnll)לא weqtd `a `l my)לׁשּתי אּלא ְְְִִֵֶָָָ

― הּתֹורה' אתֿמׁשנה לֹו 'וכתב ּכדתניא: ְְְְִִֵֶַַַָָָּתֹורֹות,
להדיֹוט מל ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַׁשּתי
אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ׁשּכלֿאדם ְִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּוא,
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָוהּמל
ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּסנהדרין.

מּמנחֹות ג' ּבפרק jli`e)ּותנאיו l)ּובריׁש(`aa) ְְְְִֵֶֶָָָ
.(blw:)וׁשּבת(ciÎbi.)ּבתרא ְְַַָָ

שישי ,יום

˙ÂˆÓ.ÊÈ ‰˘Ú

― הי"ז ׁשּכלֿמלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
אצלנּו ּתֹורההּיֹוׁשב ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, יּפרד ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלעצמֹו
אתֿ לֹו וכתב מּמלכּתֹו ּכּסא על כׁשבּתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ"והיה

הּזאת" הּתֹורה gi)מׁשנה ,fi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵַַָָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה .(k`.)ּכלּֿדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

קודש שבת
.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ד ּבמעׂשההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶַָָָציצית,

ּתכלת" ּפתיל הּכנף עלֿציצת eh,ונתנּו xacna) ְְְְִִִֵֶַַָָָ
(glאףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי נמנית אינּה א .ְְְִִִִֵֵֵַַַָֹ

אצלנּו הּוא gl.)ׁשהּכלל zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָ
אתֿ מעּכב אינֹו והּלבן אתֿהּלבן ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעּכבת

ּבּספרי אמרּו ׁשּכן my)הּתכלת", gly zyxt): ְְְִֵֵֵֶֶַַָ
לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות: ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"יכֹול
אחת מצוה ― לציצת לכם והיה לֹומר: ְְְְִִִֶַַַַָָָָּתלמּוד
חּיבֹות הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹהיא

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(bl:)ּבּה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּוכבר

(jli`e .gl).

�



"c"ag i`iyp" zxezn r

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced
jexr ogley

:ÌÈÙÈÚÒ Ê"Ë Â·Â .È¯Î�Ï ıÁ¯ÓÂ ‰„˘ ¯ÈÎ˘Ó‰ ÔÈ„ ‚Ó¯
‡Â¯Ò‡b-`˙·˘· ‰Î‡ÏÓ Â�Ï ˙Â˘ÚÏ È¯Î�Ï ¯ÓÂÏ ÌÈÓÎÁcÌ„Â˜Ó ÂÏ ¯ÓÂ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ¯Î˘· ÔÈ· Ì�Á· ÔÈ·
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mixe`ia

משל כאן מובא רמד, – רמג סימנים הבנת על להקל
את פשוט באופן המבאר הגדרות' 'לוח כעין המהווה

אלו: בסימנים המובאים המקרים
לאנשים המושכרים משרדים, בנין שבבעלותו יהודי
או חודשיים שכירות דמי המשלמים (נכרים) שונים
הבית: בעל על מוטלת הבנין לתחזוקת האחריות שנתיים,
שנתי) או חודשי בסיס (על פועלים מחזיק הבית בעל
דבר כל לתקן תפקידם הבנין, לתחזוקת האחראים קבועים,

וכד', מים החשמל, במערכת בעיות תיקון, הטעון
הם אם אפילו – שנה כשכירי נחשבים אלו פועלים
– אחד יום יגיעו לא (ואם עבודה ימי לפי משכורת מקבלים
(כשמנכה הבית בעל שטענת כיון משכרם), ינכה הבית בעל
כמה נחסרו לעבודה, הגיעו שלא שביום הוא: משכרם)
הוא השכר וניכוי ידם, על להיעשות יכולים שהיו עבודות
ו). בסעיף נתבאר אלו פועלים (דין אלו מלאכות חיסרון על
הקבלה בדלפק לשבת שתפקידו אחד אדם ישנו בבנין
כמו שנה כשכיר נחשב זה אדם הבאים, את ולקבל לבנין
מלאכה על שהופקד כיון אך לעיל, שהוזכרו הפועלים
לבין בינו בתרא במהדורא רבינו חילק – בלבד אחת

להלן). (יובא הקודם המקרה
צרכים (כשישנם הבנין בעל מעסיק לכך בנוסף
הדורשות למלאכות הבאים מקצועיים פועלים מיוחדים)
אלו פועלים וכד', תשתיות בבנין, שיפוצים כגון מומחיות,
במקרה בלבד, מלאכתם השלמת תמורת תשלום מקבלים
בעל אחר, ביום עבודתם וישלימו אחד יום יבואו שלא
קבלנות. הוא אלו פועלים דין משכרם, ינכה לא הבית
המקום כשבני רק שמותר רמד ובסימן ח' בסעיף (שנתבאר

יהודי). בבעלות שהבנין יודעים אינם
אף שעל נקיון אנשי כמו נוספים פועלים ישנם
בעבודתם, מתחשב הבנין בעל אין מוגדרת, שעבודתם
מעבודתם יום יחסירו ואם העבודה, שעות לפי משלם אלא
העבודה משעות שחיסרו בטענה משכרם, ינכה המלון בעל

ד). בסעיף (שנתבאר יום שכיר וזהו שלהם.
שבת) בהם (ומחללים בבנין משרדים השוכרים אנשים

כיון השכר, מהם לקבל ומותר חוכרים, או כשוכרים דינם
שיאמרו חשש ואין הבנין חדרי את להשכיר היא שהדרך

מפ אם ואפילו שבת. לחלל להם צווה שהבניןשהוא ורסם
ויו"ד), ז בסעיף שנתבאר (כמו לישראל שייך

וכן יד). (סעיף שבת בערב להם להשכיר שאסור אלא
(סעיף גוי ידי על אפילו בשבת התשלומים את לגבות אין
אפשר כיצד מיוחדים תנאים ישנם חול ביום ואפילו ג),

יא-יב). (סעיפים שבת שכר לגבות
ÌÈÓÎÁ Â¯Ò‡של כללו א): (יב, קטן מועד במסכת שנינו –

עושה שאינו וכל ועושה, לנכרי אומר עושה שהוא כל דבר
ועושה. לנכרי אומר אינו

È¯Î
Ï ¯ÓÂÏהדלקת דיני קודם אלו דינים שהובאו הטעם –
לו כשאמר גם אסורה לנכרי שאמירה משום וכד', נרות

השבת 1.קודם

˙·˘· ‰Î‡ÏÓבין מדאורייתא האסורה מלאכה בין –
סופרים 2.מדברי

˙·˘‰ Ì„Â˜Óממצוא" של איסור נוסף בשבת אבל –
יותר החמור דבר" מדבר על3,חפציך המדובר כאן משא"כ

גוי ידי על מלאכה קודםzayaעשיית לו אמר אפילו ,
4.השבת

˙·˘‰ ¯Á‡Ï „Úהמלאכה שתיעשה הישראל זקוק ואם –
בקבלנות כשעושה אפילו ממנו ליהנות אסור 5.בשבת,

Ï‡¯˘È‰ ˙ÂÁÈÏ˘·המוזכר) יום בשכיר הוא המדובר –
באופן – בקבלנות או א) סעיף רמד וסימן ד, בסעיף להלן
לו כשהורה או ג', סעיף להלן כמבואר כשליחו שנחשב

בשבת 6.לעבוד

בריוח) חלק מקבל (שהאריס ואריסות קבלנות אבל
א סעיף רמד (סימן מותרים – עצמו בשביל עובד שהנכרי
קבלנות ויש אריסות), לגבי ז סעיף להלן קבלנות, לגבי

העין מראית משום שנאסרו שמא7,ואריסות גזירה או
בשבת לעשות לו 8.יאמרו

Ï‡¯˘È‰ ˙ÂÁÈÏ˘·קט בנכרי גם אין– שבקטן אף (על ן
בהמשך הטעם מחמת אסור בישראל) אפילו שליחות

העם בעיני קלה שבת תהא שלא 1.הסעיף

zexewn

ס"ל.1) חה"ש תשכ"ד קודש שיחות
קדירה2) ליתן לענין סכ"ט רנג בסי' וכן לז, סעיף שז סי' להלן

לענין ס"ד שו ובסי' בלבד, גזירה משום בישראל שאסורה בתנור
מכירה. לענין ב סי' ובשו"ת בשבת, קניה

ז.3) סעיף שז וסי' ה, סעיף שו סי' כדלהלן קבלה, מדברי שהוא
חל4) שליחות מטעם שאיסור ח ס"ק רסג סי' בקו"א ומבואר

המלאכה. עשיית בשעת רק
ה.5) סעיף רנב סימן להלן
וש"נ.6) ס"ד רנב סי' ס"א, רמז סי'
ו'.7) סעיף להלן
הגוף8) הנאת לו כשיש קבלנות לגבי י, סעיף רנב סי' להלן

מהמלאכה.
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‡¯ÓÂÁÏ È¯Î�Ï ˙ÂÁÈÏ˘ ˘È ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó ÌÂ˜Ó ÏÎÓ9.
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.‡ÓÏÚ· ‡˙ÎÓÒ‡ ‡Ï‡ ÂÊ ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ˙·˘Ï ¯ÓÂÁÂ Ï˜Â Ë"ÂÈ· ‰˙È·˘‰ ÏÚ ÌÈÂÂˆÓ ÔÈ‡˘
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·ÂË ÌÂÈ· ÔÎÂ ÔÓˆÚ· ˙Â˘ÚÏ Â‡·ÈÂi14„ÚÂÓ Ï˘ ÂÏÂÁ· ÂÏÈÙ‡Â15Â¯‡·˙È˘ ÂÓÎ ‰¯Â˙·˘ ÔÈ¯ÂÒÈ‡ ÏÎ ¯‡˘· ÔÎÂ
ÔÓÂ˜Ó·`i:

mixe`ia

Ì‰È¯·„Ó ‡Ï‡ Â
È‡וצורך מצוה במקום הקילו ולכך –
בעלי10,גמור צער למנוע כגון דאורייתא איסור במקום או
11.חיים

·ÂË ÌÂÈ·לענין משבת יותר מעט הקילו טוב וביום –
נכרי ע"י המת 12.קבורת

ÔÓÂ˜Ó· Â¯‡·˙È˘להלן – לתינוק איסור האכלת כגון: –
משום בפסח חמץ קניית ה. סעיף שמג כשליחifgncסי'

שאלה הל' חו"מ – פרה חסימת איסור ס"כ. תנ סי' –
סעיפים רבית הלכות – ריבית איסור כט. סעיף ושכירות

עב-ג.
zexewn

סכ"ט.9) שה סי' ח. ס"ק קו"א רסג סי' להלן גם הובא
וש"נ.10) יב סעיף שז סימן
החדשה.11) במהדורא שם והנסמן כט סעיף שה סי'
ב.12) סעיף תקכו סי'
טז.13) יב, שמות טוב: ביום שנאמר

סעיף14) תסח ובסימן י, סעיף תצה סי' כדלהלן ביו"ט: וכן
לענין א תקיב, חמאה. עשיית לענין יב תקי, פסח. ערב לגבי ה'

נכרי. ע"י נכרי בשביל לרה"ר הוצאה
ה.15) סעיף תסח סי' כדלהלן מועד: של בחולו

רמג סימן שבת הלכות

•
dxez ihewl

הפרק: כלתוכן של וה"מוח" הראש - השנה ראש
כולה השנה

ìàøùéì ÷ç éë åðâç íåéì äñëá øôåù ùãçá åò÷ú
.á÷òé éäìàì èôùî àåä

לתקוע צריכים חודש באיזה נאמר לא בכתוב
דהול"ל להבין, וצריך סתם, "בחדש" אלא בשופר,

באיזה פירש דלא ועוד, השביעי. בחודש יוםתקעו
חודש. בראש שהוא פירש לא ואמאי תוקעים, בחודש
ë"àùî ,äðùä éùãç åàø÷ð íéùãçä ìë äðä
úåììëì éììë ùåãéç ,íúñ ùãç àø÷ð éøùú

.ùéì ïéàî íúååäúäå úåîìåòä
שהוא "חודש", שם פירוש בהקדם זה ויובן

הלבנהחידושמלשון חידוש שם על הוא פשוטו דלפי .
השם הענינים פנימיות פי על אולם חודש, ראש בכל
יתברך מאתו נמשך חדש ראש שבכל משמעו "חודש"
במשך העולמות את ולהחיות לקיים חדש אלקי חיות

אחד. חדש
תמיד יום בכל בטובו מחדש שהקב"ה ידוע דהנה
אדם יחשוב שאל הדברים וכוונת בראשית, מעשה

בראשית ימי בששת העולם את הקב"ה שברא שאחרי
על השולט מלך (כמו העולם את מנהיג רק הוא
מעצמו והולך קיים כבר עצמו העולם אבל מדינתו),

יתברך הוא אלא מעשהמחדשח"ו תמיד יום בכל
בראשית.

בזה, הכוונה האלקיועומק ידושהחיות (שעל
תמיד, מתחדש בראשית) מעשה את הקב"ה מחדש
יתברך מאתו חדש חיות נמשך ויום יום שבכל היינו
יום למשך כולה הבריאה את ולהחיות ולקיים להוות
החיות, מתחדש לבקרים חדשים ויום יום ד"בכל זה,

אתמול". כשל אינו זה יום שחיות
הוא האלקי החיות וגילוי המשכת שאופן אלא
ממנו נמשך שבתחילה היינו ופרט", "כלל בדרך
לכמה החיות מתחלק ואח"כ כללי", "חיות יתברך
לחלקים שנחלק גדול דבר משל דרך "על פרטים,
עצמו". בפני וחדש מובדל וחלק חלק שכל קטנים,

ממנו נמשך שנה כל שבתחילת הוא, בזה והסדר
כללי חיות כולהית' השנה חיותלכל של כוחו שגדול ,

מאין כולם והנבראים העולמות כל ולהחיות להוות זה
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זה כללי חיות "נפרט" ואח"כ אחת; שנה למשך ליש
מתחלק "וממנו השנה, חדשי י"ב כנגד חלקים, לי"ב

ולרגעים". לשעות עד לימים, אח"כ
באמת הוא חדש) בכל (שנמשך זה שחיות והיות
השנה, בתחילת שנמשך הכללי החיות לגבי פרט רק

"חדשי החדשים נקראים כן שאינםהשנהעל היינו ,"
של הכללי מהחיות אחד חלק רק אלא אמיתי, חידוש

"שנה".
לכל כללי חיות נמשך שבו תשרי, חדש משא"כ
- סתם "חדש" נקרא כולה, השנה לכל העולמות
לפי - סתם חדש בחדש", "תקעו כאן הכתוב כלשון
(ולא באמת חדש דבר זהו כלומר, כללי, חידוש שהוא

ה"כלל"). מן "פרט" המשכת רק
ìù ïéçåîå ùàø úðéçá àåäù ,äðùä ùàø åáù éôì

.äðùä
לכל כללי חיות נמשך תשרי שבחדש שאמרנו מה
חדש (שבתחילת השנה ראש ליום בזה הכוונה השנה,

" לשון פירוש וזהו בשםראשתשרי). שנקרא - השנה"
זהראש" שביום היות כי - השנה) "תחילת" (ולא "

בבחינת הוא לפיכך כולה, השנה לכל כללי חיות נמשך
השנה.ומוחין"ראש" לכל

השנה בראש שנמשך הכללי שהחיות הטעם [וביאור
לזה?] זה ענין מה דלכאורה, - ומוח ראש בשם נקרא

.äåù ùôð äðù íìåò úðéçá äðä éë
- דברים משלשה מורכבת הבריאה שכל ידוע
היסוד הוא אלו בחינות ג' על ("אשר נפש שנה עולם
(שבו "מקום" בחינת הוא "עולם" יצירה"): ספר של
(שכל הזמן בחינת - "שנה" הנבראים), כל נמצאים
ועתיד), הוה עבר זמן, של גדר תחת הם הנבראים

הנבראים. חיות הוא - ונפש
לזו. זו משתוות נפש שנה דעולם אלו בחינות וג'
úåììë éåìéâ åáù ïéçåîå ùàø ùôðá ùéù åîëù
éèøô úåéç íéøáàá êùîðå èùôúð åðîîå ,úåéçä

.åúðåëúå åâæî éôì øáà ìëì
שבהם הוא, (בנפש) והמוחין הראש של ענינם
הנפש משכן שעיקר כידוע הנפש, חיות כללות שורה
מאברי וא' א' לכל פרטי חיות נמשך ומשם במוח, הוא

לכל ותכונתוהגוף, מזגו לפי מיוחד וכח חיות אבר
הגוף כל את מנהיג והמוח הראש (שלכן זה אבר של
ראשו, ידי על מונהג האדם של ופרט פרט שכל כולו,
וכל אברים ברמ"ח הנפעל כל מרגיש "במוח וכן

אתם"). הקורות

äðùå íå÷î úðéçá íìåò ,äðùå íìåòá àåä êë
.ïîæ úðéçá

שהאופן וזמן), (מקום ושנה בעולם הוא כך
נמשך שבתחילה הוא, אותם ומחי' בורא שהקב"ה
ואח"כ שבהם, (ראשי) העיקרי לחלק כללי חיות

לפרטים. החיות מתפרט
åðîîå ,úåéçä úåììë éåìéâ àåä äðùä ùàøáù

.ùãåç ìëì éèøô úåéç êùîð

êà ,ùéì ïéàî úåéçä úåùãçúä àåä ùãåç ìë éë
ùàøáå ,éèøô úåéç úåùãçúä àåä ùãç ìëá
äðù ìëáå ,äðùä ìëì éììë úåéç úåùãçúä äðùä

.øçà éììë úåéç ùãçúî
ה"ראש" שהוא השנה", "ראש ענין וזהו
חיות נמשך שבו (שנה), "זמן" בחינת של (והמוחין)
בדוגמת הם השנה חדשי די"ב כולה. השנה לכל כללי
חיות מקבל אחד שכל שבאדם, הפרטיים האברים
מקבל חדש כל וכך שבראש), הכללי (מהחיות פרטי
כללי חיות נמשך השנה בראש משא"כ פרטי, חיות

האדם). ומוח בראש השורה הכללי החיות (כמו
.'úé åúåëìî éåìéâ úåéäì àåä äæ ùåãéçå

מלכותושעיקרידוע גילוי הוא השנה ראש ענין
על "מלוך השנה ראש בתפלות שאומרים כפי יתברך,
כל על "מלך בקידוש) (גם חותמים וכן העולם",
כדי מלכיות לפני "אמרו רז"ל ובלשון הארץ",
היא היום עבודת כלומר, עליכם". שתמליכוני

כמלך. ולהכתירו עלינו הקב"ה את "להמליך"
את כביכול מסלק הקב"ה ר"ה שבכל לפי והיינו
ובקשתם לתפלתם ומחכה העולם מלך להיות רצונו
עלינו מלכותך כבוד גלה העולם", על "מלוך בנ"י של
מלכותו עול בקבלת ועבודתם בנ"י תפלת וע"י וכו',
להיות כביכול הקב"ה "מתרצה" שוב עליהם, יתברך
נקרא וזה בפרט, ישראל ומלך בכלל העולם מלך

יתברך". מלכותו "גילוי
השנה דראש יתברך" מלכותו "גילוי ענין והנה
כי השנה, דראש החיות" "התחדשות ענין הוא הוא
האלקי החיות של מקורו היא היא המלכות מידת

העולמות. כל את ומחי' הבורא
בראש הקב"ה את ש"ממליכים" ידי שעל ונמצא,
נמשך - יתברך" מלכותו ל"גילוי זוכים שעי"ז השנה
לכל המלכות) ממידת (שמקורו החדש הכללי החיות

הבאה. השנה
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.ïéîìò ìë àìîî úðéçá
את להחיות יתברך מלכותו ממידת הנמשך החיות
שהוא עלמין", כל "ממלא בשם בזהר נקרא העולם
את הממלא נפש כמו העולם את הממלא והחיות האור
בנבראים המתלבש מצומצם חיות שהוא היינו הגוף,
(וכפי להחיותו בגוף המתלבש כנפש להחיותם,
למידת המצומצם החיות בין הקשר להלן שיבואר
בזהר הנקרא האלקי לחיות בניגוד וזהו - המלכות)
מוגבל בלתי חיות שהוא עלמין", כל "סובב בשם

בהם. להתלבש שיוכל הנבראים בגדר ואינו
.íéðåéìò úåîìåòá åìéôà

הנבראים לכל הוא השנה דראש ומשפט הדין
שבעולמות מרום וצבא ומלאכים נשמות גם כולם,
משום הזה", כהיום נפקד לא "מי כמאמר עליונים,
בכל יתברך מלכותו גילוי זמן הוא השנה שבראש

בראש שנמשך זה חדש חיות שהרי כולם, העולמות
לבד, הגשמי הזה עולם קיום בשביל רק לא הוא השנה
העולמות כל את ולהחיות לקיים חדש חיות הוא אלא
ראש בכל מתחדשים שכולם דרגין, כל מריש כולם

השנה.
äæ ìòå ,íéðåúçúä äùòîá éåìú äæ éåìéâ äðä êà

.'åë øôåù ùãçá åò÷ú øîàð
יתברך) מלכותו גילוי (ע"י החדש החיות גילוי אך

במעשה הרוחניהתחתוניםתלוי התוכן וזהו דוקא,
העבודה שהיא שופר, תקיעת מצות של והפנימי

החיות. והתחדשות יתברך מלכותו גילוי הפועלת
שופר" בחודש "תקעו בכתוב הביאור נקודת וזוהי
תקיעת ידי שעל כלומר, חידוש, לשון "בחדש" -

נמשך הכללישופר השנה.החידוש לכל
` wxt xtey ycega erwz d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

בד"חÎ‰Â˙ו יותר לעומק שנכנסו האנשים מאותן הד'
כוונה בבחי' בנפשם מאד והוקבע רבה בשקידה
בה ומלובש שבנה"ט הד' במדריגה הנ"ל שבמוח, פנימית
כנ"ל, כפול שיר שנקרא האלהית דנפש עצמי' התפעלות
הכוונה בעומק ה' על להתענג עצמי עונג בחי' והוא
לכלל יבוא שלא עד בזה נפשו כל שנטרד באלהו'
טיפען איין זייער (בל"א באריכות כנ"ל בלב התפעלות
בעומק טראגינקייט צו שטארקע איין מיט מוח אין קוועל
זיך פון איז ער ביז דוקא אליין זאך דער מצד ההשגה עצם
עצמי' ביטול הנקרא הרגשה בהעדר באמת ארויס גאר
שונים מינים רבו בזה הנה כידוע). דחכמה מ"ה דבחי'
כו'. זה ראי לא מזו למעלה זו חלוקות במדריגות מאד
טיפע (בל"א מ"ש טבעית להם אין אשר החדשים כת דהנה
חכמה, אין יראה אין אם אמרו ע"ז הנ"ל) בראכינקייט צו
מיד להם שנדמה ביותר בזה א"ע מטעים שבוודאי
עונג בבחי' עצמו אלהות מצד שבמוח העומק בהתפעלות
מבפנים ולא מבחוץ רק זה ואין גדול) קוועל (הנק' עצמי
גינארט און אויבין פון זייער איז עס (בל"א וכלל כלל
הרגשת לכלל בא ועבר, זה שחלף שמיד לזה וסימן זייער).
פול וגדוש מלא איז ער (הנקרא דוקא עצמו מזה העצמיות
ויבוא ממש כבהמה לזולתו וידמה גופא) דעם פון זייער
[ה]תמימות בבחי' הפנימית בבחי' עצמו התנשאות לכלל

ובטל ונבזה לכאורה בעיניו שפל כי באמת, לו נודע בלתי
הגסות תכלית שזהו הוא ולהיפוך כנ"ל. עצמי ביטול
ניט ער קען אורט זיין באמת, זיך פון האלט (ער האמיתי'
בבזיון כשיבטשוהו לזה והמופת ח"ו). מאכין נישט צו
דבר יצא הרי כו'. שיחלה עד ביותר מתפעל שאר) (הנק'
להיפוך והי' הי', מוטעה השעה באותה גם כי והיפוכו,
זה רק לו יחסר לא כי הביטול למדריגות להגיע שרצה
בנערים הרבנות תאוות ריבוי מסתעפת ומזה וכה"ג.
לטובת שמכוון א"ע שמטע' בטעות [רק] לזולתו להשפיע
הענוגים היינו הילדים ברוב מצוי זה וחולי כו'. זולתו
האמיתי' מרירות מטעם היטיב טעמו לא אשר והרכים
במעט גדילתם ומפני בראכינקייט) צו (הנק' הטבעיות מ"ש
כידוע, האלהי' בחכמת ההתפשטות לתכלית להגיע זמן
לו שהמשיכו בנה"ט הקשה תערובות מסיבות הוא והרוב
כידוע. שבנוגה רע שהוא עצמיות' בהרגשת ואמו אביו
סיבה וזהו כו'. מזה ימלט לא אלהי בענין גם דבר בכל ע"כ
וגופו מזולתו, גבוה נשמה לו שיהי' להיות (ויוכל כלליות
דאלהי' עצמיות התפעלות ע"כ יותר, נמוך ממקום דנה"ט
מורגש בחי' הוא דגופו דנוגה בלבושים אבל יותר, בו יש
בהתפעלות ערכו ורחוק נמוכה שנשמתו יש ולהיפוך יותר,
בבחי' יותר דקה הטבעי' דנפש גופו אבל מזולתו, אלהו'
בדבר הוא והסימן כ"כ. עצמו הרגשת והעדר ביטול
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כל וכן א"ע, להפקיר שיוכל לגרמי' בחי' וכל שבממון
כו'. מה דבר שעושה בעצמו מורגש בלתי שעושה הטוב
האלהי טוב כל ביותר עליון ממקום וגופו שנשמתו ומי
הכלים כל כי לכל מוכן כלי להיות אתו ה' כי בידו יצלח

כו'). העיקר שזהו ביטול בבחי' שלו
¯˙ÂÈ‰Âכל בנפשם שקבלו הישנים המה זה בסוג עליונים

בהתפעלותם וגם דא"ח, על הנפש עד מר טעם
כ"א עצמן להנאת או למדריגה להגיע מכוונים אינם במוח
ורוחב לעומק והכוונה עצמ[ו], מצד יחפצון אלהים קרבת
אזי כו') בתכלית גינארט ניט (בל"א האמת לתכלית הוא
שוכן ה' אשר האמיתי' שבכוונתם האלהי עונג נקרא הוא
(הנקרא האלהי' הכוונה עומק טהרת ערך לפי חד בכל בזה
שאח"כ וסימנו לאמיתו). באמת טראגינקייט צו טיפע איין
איז ער נישטיקייט (הנקרא אמיתי' שפלות לכלל יבוא
פחיתת חשבון ע"פ נישטיקייט גימאכטע ניט בעצם נישט
הביטוש מן אופן בשום יתפעל לא וע"כ כו'). עצמו
נמאס בעיניו נבזה כי כלל זה מרגיש ואינו שאר) (הנקרא
היפוך וזהו כלום, עצמו מצד לו שאין מפני באמת
לו שיש מפני מתפעל פשוטים מבזיונות (רק ההתנשאות
מינים בזה וגם כידוע). כלל זה לענין סתירה זה ואין גוף,
מטעים יש כי השפלות, עומק באופן חלוקים שונים רבים
אחד וכל כו', אמיתי' שפלות לו שנדמה בזה עצמם את
לראות ירצה אם בטעות א"ע וימצא עצמו על וישגיח ידע
(הוא כו' עצמו אהבת מצד לעצמו למחול ולא עצמו על
הביטול לאמיתת טובים מסימנים ועוד זיך). נארין הנק'
בחי' הוא גדול) קוועל (הנק' הנ"ל שבכוונה האלהי והעונג
במעשה אלהי' קרבת אחר היום כל הנפש של ההמשכה

ב פנוי לילך עולם בהבלי וימאוס שייצרדוקא, עד ומוח לב
הזה בזמן הנהוג והוללות הילדים שיחת בביטול מאד לו
תמיד אלקות צו זיך ציט און זייער זיך קלעט ער (הנק'
בדיבור נסתר או נגלה ללמוד או מאד, עמוקה במחשבה
ולבוש בכבוד עוה"ז תענוגי במיעוט סימנים ועוד וכה"ג).
(בל"א בהמה מעשה גסות תאוות בשאר וכה"ג טוב ומאכל
שדי הזוהר (ובלשון לעבין) עיקר קיין ניט איז וועלט דיא
דער איז לעבין זיין (בל"א כו') כתפוי בתר דעלמא מילי
כו') וחיצונית פנימית תורה באור אלקים קרבת אין עיקר
ולא ההכרח רק כ"א להעשיר אץ אינו במו"מ בעסקו וגם

לבא [יכול ולאו הן כי במו"מ במס"נ לבבו עומק כל יהי'
בארוכה (כמשי"ת כו' יהבו ה' על וישליך אצלו ל]השתוות
מי ולהיפוך כו'). הפרנסה עסק בענין מיוחד בקונטרס
במו"מ שיעסוק מיד הנ"ל כוונה בענין מבחוץ שהילוכו
במדריגה נפשו בכל הרצון עומק לתכלית להיפוכו יבוא
רחוק הענין ה"ז וניעור וכשחוזר במו"מ. מזה ויותר כזו
בזה והאריכות כו'. שיתקרב עד להתייגע וצריך אצלו מאד
היו אשר והמעט הוא שכיחא דלא מיעוטא כי למותר אך
עומק מצד אם וסיבות, טעמים מכמה נפלו לזה ראויים
ביותר הנפש לעומק שהגיע הפרנסה בטרדת ביותר לבם
דהיינו כו'. תתעב אוכל שכל עד בכולא תכלא דשדי עד
ואם הנ"ל, כו' שומעת אוזן בלא גם ריחוק בבחי' שנעשה
לחושך האור שנהפך עד עול והפריקות הגסות עוצם מצד
הרבנות מסיבת שבא ביותר בעצמו ההרגשה מסיבת שהוא
ברע מעורב שתחילתו מצד או כו'. המתחכמים בדרשנים
רק הי' לא התחלתו פנימית שכל עד וגסות שקר הנקרא
ונעלם מכוסה נמצא הרעה החולי וזאת כו'. להתגדל
יפים בלבושים שמלובש במי גם העלם, אחר בהעלם
מוכיח וסופו ללבב יראה ה' אבל אדם, לעיני הד"ח בעסק
כידוע מהותו, לאמיתת שחוזר הנופל בנפול תחילתו על
וירדו שעלו אנשים בכמה ומנוסה ובדוק מעיין לכל ברור
כו' כזה בדבר השדה פני על משיחין שאין הירידה תכלית
גשמיות בתאוות הנפילות מסיבת להיות יכול (וגם וד"ל.
ונעשה ביותר שנתגשם עד בתכלית ומוחו לבו שמטמטמת
תקיפא הנק' הטבעי' החוצפה מסיבת ועוד כו'), דומם בחי'
היפוך שזהו כו') זייער זיך בייא אשטארקייט (בל"א דרא
איז (ער בתחילתו כלל ממקומו ניזוז לא ע"כ הביטול בחי'
וביטול הזזה בחי' ב[ו] הי' שלא וכל הגאנצקייט) בתכלית
כידוע, לעולם אמיתי קירוב לאלהי' לקרב יוכל לא אמיתי
בחוצפא פנים עזות בחי' רק ריקן שנשאר מוכיח סופו ע"כ
גם וימאס כו'. בכל וימאס שיבעט עד תגא בלא מלכותא
דצדיקי' כו' בחן אבן שלח פ' בזוהר (וז"ש כו' באחרים
ומגדף מחרף ולהיפוך כו'. נהורא סליק להון מבטשין כד
הענין אמיתת עיקר לכל האמיתי הסימן וזהו ע"ש) כו'
שמירה וצריכים [כידוע] טובא שכיח זה ומין וד"ל. הנ"ל
נפשו ושומר כו'. אחרים יזיקו שלא מתחילתם מעולה

כו'. מהם zelrtzddירחק qxhpew
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מאיןÂ‰�‰כח) יש בריאה נק' א"ק שגם מש"ל להבין
אדם נק' שא"ק האריז"ל בכתבי וכמבואר

דאצילות די"ס כלים אפילו הלא תמוה דלכאורה דבריאה
וכמ"ש חד וגרמוהי איהו כמאמר ממש אלקות הם



"c"ag i`iyp" zxezndr

וידוע אחד, הכל כו' הדיעה והוא היודע שהוא הרמב"ם
דבריאה אדם נק' א"ק כי א"ק לגבי כלל ערוך אינו שאצי'
נק' האצי' ועולם דיצי', אדם נק' נקודים העקודים ועולם
כמה שיש בלק"א ג"כ והובא בע"ח וכמבואר דעשיה אדם
כיון וא"כ האצי', עולם שיתהוה עד ואילך מא"ק צמצומים
מאין יש בריאה ג"כ שיקראו יתכן איך אלקות הוא שהאצי'
הלא מאצי', מעלה שלמע' א"ק על כן יתכן איך ומכ"ש
כדי והנה הפכיים, ב' הם אלקות בחי' עם הנברא בחי'
פ"ב ח"א בלק"א למ"ש ביאור להקדים יש זה להבין
והוא הדיעה והוא היודע שהוא הרמב"ם עמ"ש בהג"ה
כמ"ש בזה ג"כ הקבלה חכמי לו והודו וז"ל ע"ז וכ' הידוע,
מילתא יציבא האריז"ל קבלת לפי וגם מהרמ"ק בפרדס
בכלים רבים צמצו' ע"י ב"ה א"ס אור התלבשות בסוד
במ"א וכמ"ש מהאצילות למעלה לא אך דאצי' דחב"ד
מעלה למעלה קץ אין רוממות ומתנשא מרומם ב"ה שא"ס
נחשבת חב"ד ובחי' שמהות עד חב"ד ובחי' ממהות
עכ"ל עשית בחכמה כולם וכמ"ש ית' אצלו גופנית כעשייה
וענין ודרך בהג"ה שם וכ' בזה האריך פ"ט ובח"ב
באור הצמצום סוד למשכילים ידוע ומה ואיך ההמשכה
הצמצומים כל שסוד הדיקנא וסוד א"ק וצמצום ב"ה א"ס
אחר והנה די"ס, כלים בבחי' שיתלבש האור לצמצם
מ"ש לומר שייך אז דחב"ד כלים בבחי' א"ס אור שנתלבש
ובידיעת הידוע והוא המדע והוא היודע הוא הרמב"ם
וחיות נשמה נעשים דאצי' כלים שבחי' לפי כו' עצמו
לא הנ"ל והלבשה צמצום בלי אבל בהם אשר ולכל לבי"ע
בבחי' אינו כי וכו' המדע והוא היודע הוא לומר כלל שייך
עד רב עילוי מעלה למעלה אלא ח"ו כלל ומדע דעת וגדר
נחשבת חכמה שבחי' עד חכמה וגדר מבחי' אפי' קץ אין
היטב מובן הרי עכ"ל. גשמיות עשיה כבחי' ית' אצלו

מאין יש בריאה נק' הי"ס שבחי' מש"ל כל קדשו מדברי
עשייה כבחי' ית' אצלו נחשבת חכמה שבחי' שכתב כיון
כנ"ל מאין יש בריאה ודאי היא גשמיות והעשייה גשמיות,
שכליים לגבי אפילו לגמרי הערך דילוג שהיא באריכות
א"ס לגבי ומכ"ש הספירות לגבי ומכ"ש מחומר נבדלים
כבחי' ית' אצלו נחשבת חכמה שבחי' מדכתב וא"כ ב"ה,
לגמרי הערך דילוג בחי' ג"כ שהיא מובן גשמיות, עשייה
ואע"פ ב"ה, א"ס לגבי העשי' ערך כדילוג ב"ה א"ס לגבי
לגבי גשמיות מעשייה ערכים כמה דילוג יש שאצלינו
ומתנשא שמרומם ב"ה א"ס לגבי מ"מ כנ"ל, החכמה
ממש ומשוה שוה הוא מהספירות ממש קץ אין רוממות
שבלי דבר שלגבי עד"מ גשמיות, העשייה עם הח"ע בחי'
במ"א, וכמ"ש אלפים אלפי עם אחת שוין ממש גבול
א"ס אור ממהות לגמרי הערך דילוג היא שהחכמה והואיל
השתלשלות בחי' ולא מאין יש בריאה בחי' זו הרי ב"ה
א"ס אור שנתלבש שאחר ומדכתב ח"ו, לעילה מעילה
היודע הוא הרמב"ם מ"ש לומר שייך אז דחב"ד בכלים
והן ממש א' ודעתו וחכמתו שהוא הרי כו', המדע והוא
דסתרי, תרתי לכאורה וזה בפנים, שם וכמבואר אלהות
שהאציל מדותיו עם שמתייחד שיחודו שם שכ' ואמת
בהן מתייחד איך להשיג השגה בבחי' אינו ג"כ ית' מאתו
האמונה שהיא דמהימנותא רזא הספירות נק' ולכן
משל שע"י פ"י שם מבואר אעפ"כ אך מהשכל, שלמעלה
באגה"ק וע' יעו"ש. כו' היחוד ענין קצת לנו יובן האור
כו' גרמוהי עם חד הא"ס איך ג"כ הקשה וגרמוהי דאיהו
כמו מאין יש לברוא אלקות שהם לומר שהכוונה שם ותי'
וצ"ל כו' ועלול עילה השתלשלות בבחי' ולא הא"ס
יכולים ואיך מאין יש בריאה בחי' ג"כ עצמן שהן לפמש"ל

כו': מאין יש לברוא
gk wxt dlitzd zevn yxy
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קודם‡Í[טו)] יצ"מ אחר תיכף הי' עמלק שמלחמת מה
ק"ש, אחר זהו תפלה זו שבלב ובעבודה מ"ת,
במלחמת הלוחמים ויהושע משה הי' ביצ"מ כי להיות

משה הארת בכאו"א יש באמת והנה מ"ש1עמלק, שזהו
ליראה כ"א מעמך שואל אלקיך הוי' מה ישראל ועתה
אין ותירצו היא, זוטרתי מילתא יראה אטו רז"ל והקשו
מעמך הלא יפלא ולכאורה היא, זוטרתי מילתא משה לגבי
אלא ישראל, ועתה כמ"ש ישראל מכל שהבקשה כתי'

דמ"ה ביטול בחי' והוא משה הארת בחי' יש שבכאו"א
בהיות דוקא, ק"ש אחר זהו אך מישראל, בכאו"א שיש
בחי' הוא ק"ש שברכת והיינו ומ"ה, ב"ן יש כי ידוע
בק"ש ואח"כ כו', דנה"ב בירור בחי' שז"ע ב"ן ש' העלאת
מ"ה גימט' אדם נעשה ועי"ז באחד למס"נ בחי' מ"ה שם
משה לבחי' בדומה וה"ז באפו, נשמה אשר בחי' היפך
יהושע ופני חמה כפני משה פני וב"ן מ"ה שהם ויהושע
שבלב בעבודה הוא עמלק מלחמת ולכן זו"נ, לבנה, כפני

(1`id `zxhef `zlin dyn iabl . .dyn zx`d `"e`kaתניא ראה א).: (נט, פמ"ב
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דוקא ק"ש אחר כרוך2דתפלה נחש אפי' בשמו"ע ואח"כ .
עמלק הוא נחש פי' יפסיק, לא עקבו נחש3על בחי'

יפסיק לא עקבו על כרוך נחש אפי' ובשמו"ע הקדמוני,
ואז עמלק מלחמת וחרה שני' ופ' ק"ש אחר זהו כי להיות
עם שלוחם ויהושע משה הארת בחי' מישראל בכאו"א יש
ואת עמלק את יהושע ויחלוש וכתי' שכנגדו, עמלק בחי'
עקב לבחי' כ"א להגיע יכול אינו בשמו"ע ולכן עמו,
להיות יפסיק לא עקבו על כרוך כשנחש ואפי' המתפלל,
לא דק"ש שני' שבפ' המלחמה אחר נחלש הוא הנחש כי

כלל. לו להזיק יוכל
Â‰ÊÂאלא להתפלל עומדין אין המשנה בריש שאמרו

ושפלות הכנעה פרש"י ראש, כובד חסידי'4מתוך ,
קודם התבוננו' בחי' היינו א' שעה שוהין היו הראשונים

ביד הוציאם והקב"ה במצרים שנשתעבדו איך התפלה
ובהתבוננו' בחרבה, בים והעבירם נטוי' ובזרוע חזקה
ליש, מאין אותם ומחדש הבורא לאלקות העולמות ביטול
נפשו להגביר הבהמי' בנפשו בפרטיות מתחיל ואח"כ
ע"ד הודאה בחי' צ"ל שתחלה עד נה"ב, על האלקי'
נוראותיו וסיפור מקום של שבחו פסוד"ז ואח"כ אמונה,
כו', לאסור כו' נקמה לעשות רשעים משפיל והנהגותיו
דנה"ב בירור ק"ש ברכת ואח"כ הים, שירת קרי"ס ואח"כ
מלחמת וחרה התורה, קבלת ק"ש ואח"כ ספה"ע, ע"ד
זאת כי בנה"א מ"ה שם מאיר התורה ע"י שגם וי"ל עמלק.
כרוך נחש אפי' בשמ"ע אח"כ ואז מ"ה, בחי' אדם התורה
שלא עד הנחש נחלש כי להיות כלל יפסיק לא עקבו על

כלל. לו יוכל
`''lxz mixgde

(2`wec y"w xg` . .wlnr zngln okleנרשם הגליון בשולי :
ק"ש. אחר זהו ללחום שיוכל בגילוי שיאיר בגוכי"ק:

(3wlnr `ed ygp . .wiqti `l eawr lr jexk ygp 'it`עד"ז ראה :
שערי ג. לז, ויצא תו"ח ד. קטז, לאדהאמ"צ ביאוה"ז רחב"ד) (אודות
גם וראה .375 ע' ח"ב לקו"ש ב. עח, האמונה שער א. כא, אורה

ב. תקעח, ג) (כרך בראשית אוה"ת

(4zeltye drpkd i"yxt y`x caekובהערת בדא"ח בכ"מ כ"ה :
ברש"י אינה ושפלות התיבה :203 ע' תש"ז בסה"מ אדמו"ר כ"ק
מלקו"ת ולהעיר ההכנעה. ענין ביאור לתוספת ובאה רפ"ה). (ברכות
גם וראה עכ"ל. סוס"א. סצ"ח או"ח בשו"ע רמ"א ג. עא, במדבר

שפט-צ. ע' ח"ב אדמו"ר כ"ק אג"ק .18 הע' 69 ע' חל"ד לקו"ש
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Ì�Ó‡מּצד צמאה, היא הּמלכּות ספירת הּנה עכׁשיו »¿»ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ
ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ונתלּבׁשה ׁשּירדה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָירידתּה
וכן ּבׁשרׁשּה, וליּכלל מירידתּה לעלֹות צּמאֹון ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָהיא
ונפׁש ּבּגּוף התלּבׁשּותם ידי ׁשעל ּבּנׁשמֹות, ּגם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָהּוא
קֹודם ׁשהיתה מּכמֹו מּמדריגתּה הּנׁשמה ׁשּירדה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמית,
ולא הרּוחנּיּות ּתכלית ּבבחינת ׁשהיתה ּבּגּוף, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹהתלּבׁשּותּה
ׁשּלא ׁשּכן ּומּכל ּוכלל, ּכלל וגׁשמּיּות ליׁשּות ׁשּייכת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיתה
היפ להיֹות ּולהתּגאל לירד וׁשלֹום חס עלּולה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָהיתה
ּכׁשעֹובדת גם הרי ּבּגּוף ּובירידתּה וׁשלֹום, חס ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמאלקּות
מּכל הּיׁש ּוביּטּול החֹומר הכנעת ּופֹועלת ּכנ"ל ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעבֹודתּה
ּבבחינת היא ׁשהרי וגׁשמּיּות, ליׁשּות ׁשּייכה היא הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמקֹום
ּפעּוּלֹות ׁשּפֹועלת ּוכמֹו הּבהמית, ּבנפׁש מּמׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָהתלּבׁשּות
והּׂשגה והׂשּכלה ּגׁשמים, ּבענינים להׂשּכיל ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָּגׁשמּיֹות
ּבּגּוף התלּבׁשּותּה קֹודם בּה היה לא זה ׁשּכל ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹּגׁשמּיֹות,
והּדּקּות, הרּוחנּיּות ּבתכלית והּׂשגתּה הׂשּכלתּה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשהיה
רצֹוני ּגׁשמים, וענינים מאד, ונעלים רּוחנּיים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַָָָֹּובענינים
מּזה ידעה לא ּגׁשמים ׁשהם אּלא ׂשכלים ענינים ּגם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלֹומר,

ּומּׂשגת בהגׁשמה, היא הּׂשגתּה הרי ּבּגּוף ּובירידתּה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכלל,
ההתלּבׁשּות מּצד הּוא זה וכל ּגׁשמים, וׂשכלים ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָענינים
לּה נעׂשה ּבכללּותּה זה מּצד כן ּכמֹו הּבהמי, הּטבעי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבנפׁש
ׁשּייכּות לּה היתה לא מּקֹודם אׁשר וגׁשמּיּות, ליׁשּות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּייכּות
להתּגאל מּמׁש ירידה וׁשלֹום חס להיֹות ׁשּיכֹול עד ּכלל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלזה
ּבהּנׁשמה הּצּמאֹון ּתֹוקף נעׂשה זה ּומּׁשּום וׁשלֹום, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָחס
לא ּכן ּגם הּזה ׁשהּצּמאֹון למעלה, ּולהּכלל מירידתּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלעלֹות

ירי ידי על ּדוקא אּלא קֹודם, ּבהּנׁשמה ונפׁשהיה ּבּגּוף דתּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הרצֹוא ּתֹוקף ּבּה נעׂשה ּכנ"ל הירידה מּצד ְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָהּבהמית
ירידתּה ידי ׁשעל מלכּות, ּבבחינת הּוא כן ּוכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּצּמאֹון,
צּמאֹון ּבבחינת היא זה ידי על ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

כו'. למעלה ְְֲַַָלעלֹות
‰Â¯Âלֹו ואין הּגׁשמית ּתאותֹו למּלאות ּׁשרֹוצה מה נקרא ¿»»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

וחׁשקֹו חפצֹו עיּקר אם ּכי לאלקּות, וצּמאֹון ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹרצֹון
לרּוֹות יכֹול וגם צמאֹונֹו, מרּוה ּובהם ּגׁשמים ּבתענּוגים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָהּוא
האלקית הּנפׁש ּכי לפניו, מזּוּמנים ׁשהן לפי ּבזה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹצמאֹונֹו
וׁשלֹום חס צמאֹונּה מרּווה ואינּה לאלקּות וחׁשקּה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹצמאֹונּה
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היא והרי לאלקּות, וחׁשקּה חפצּה אם ּכי הּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבדברים
ולא זה ּבצּמאֹון היא ותמיד למּטה ּבירידתּה צמאה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבבחינת
עּתה ּומתּגּלה מאיר אינֹו אלקּות ּכי צמאֹונּה, לרּוֹות ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹתּוכל
הּׂשגת לא הּמציאּות ידיעת ּבדר אם ּכי מּמׁש ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבגיּלּוי
ולא כ) ל. (יׁשעיה ּדכתיב לבא לעתיד עד מּמׁש, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹהּמהּות
אבל מּמׁש, הּמהּות ּבחינת יתּגּלה ׁשאז ,מֹורי עֹוד ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיּכנף
ּתמיד, צמאה ּבבחינת היא ולכן הּמהּות, מתּגּלה אינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעּתה
ּובזה ּגׁשמּיים לדברים וצמאֹונּה חׁשקּה הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאבל
ּבזה צמאֹונּה לרּוֹות ּובאפׁשרּה צמאֹונּה מרּווה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָהיא
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדר ועל לפניה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּמזּוּמנים
ּפסֹולת, ׁשּמאכלֹו לפי מחזירא, עּתיר לית ב) קנה. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ(ׁשּבת

להּׂשיג ּובנקל ּתמיד לפניו ּומזּוּמן מּוכן מאכלֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָולכן
ּדידּוע הּגׁשמים ּבּתענּוגים הּוא כן ּוכמֹו ותאוותֹו, ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָמבּוּקׁשֹו
ּומרּווה להּׂשיגם ּובנקל העליֹונים הּתענּוגים ּפסֹולת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהן

רוה. נקרא ּכן ועל ְְְִִֵַָָָָצמאֹונּה
.¯evÈ˜צמאֹון מתּגּבר ּבירידתּה הּמלכּות ספירת ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ּבתכלית הן למעלה הּנׁשמֹות ּבמקֹורּה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָההתּכללּות
העמּוקים מּוׂשּכלֹות מידיעת ּגם ּומּוׁשללה ְְֲִִִִַַָָָָָָהרּוחנּיּות,
ויכֹולה ליׁשּות ׁשּייכת היא ּבּגּוף ּובירידתּה ּבגׁשם, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּסבּוכים

הּצּמאֹון מתּגּבר אז ׁשעיּקרֹולהתּגאל הּבהמית הּנפׁש אבל , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
רוה. נקרא ְְִִָָָחּומרּיּות
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הנבדליםÂ‰�‰לו) בשכלים גם הרי למעלה השכל *ענין

שבנשמה השכל (שהוא אלקי בשכל וכ"ש
ולא מקום לא בבחי' ורק אך הוא השכל הרי כו') ונה"א
ה"ה האנושי דשכל וכשם לגמרי, מאתנו מופלא והוא זמן
המישוש, ומחוש הגשמי, מהדומם לגמרי ומובדל מופלא
בשכל תופסים אינם ועפר דאבן והדומם המישוש דחוש
מובדל הנ"ל מופלא השכל הנה מכן ויותר כן אנושי,
כדומם והוא כלל שכל אינו אנושי דשכל אנושי, מהשכל
בין ההפרש למעלה יובן ועד"ז מופלא. שכל לגבי ממש
או דאצי' חכ' בחי' שזהו ידיעא בחכמה ולא חכים בחי'
נעלם, שכל שנק' דאצי' חכ' מקור ח"ס בחי' יותר למעלה
בחכ' הארה גילוי בחי' מזה שיומשך אפשר הרי דעכ"ז
שהוא דעתיק חכ' בחי' שהוא מופלא שכל משא"כ דאצי',
מהמקור אפילו גם דאצי' בחכ' ההשגה מכח לגמרי למעלה
בחי' מהות השכלת כח בענין עד"מ וכמו דאצי', דהחכ'
שכל השגת מכח לגמרי למעלה הוא ומקום מזמן שלמעלה
זה אין הרי משיגו אינו האנושי שהשכל מה דזה האנושי,
אינו הגלוי האנושי השכל דרק והיינו לבד, גלוי בשכל
בכח והיינו השכל, במקור גם כן הוא אלא משיגו,
בו אין הרי שבאדם המשכיל בכח דגם ופירוש המשכיל,
כח אלא רק אינו המשכיל דהכח זו, השגה על לבוא בכח
במקום המוגדרים אנושי שכל שבגדר שכליים להשכיל
להשכיל אבל בגשמיות, שנתלבשה התורה חכמת וכן וזמן
בכח זה אין שכלנו מגדר שלמעלה ידיעה על ולעמוד

חכמתו זהו זו וחכמה ידיעה השופע כח כ"א כלל, המשכיל
שכל בחי' עד"ז כך כו', חד וגרמוהי דאיהו שבע"ס ית'
שגדר וכמו כו', באצי' המתגלה מחכ' למעלה הוא מופלא
ה"ה והזמן המקום בענין מוגדר שהוא אנושי דשכל
החכ' גדר כמו"כ הנה כנ"ל, דאצי' חכ' מבחי' מושלל
מוגדר ה"ז שבעולמות חכ' בחי' להיותו הוא דגם דאצי'
שהוא אותו מגדיר זו הגדרה הרי שיהי', הגדרה באיזה

דעתיק, חכ' מבחי' בגדרמושלל מוגדרה ה"ה חכמה דהנה
הולך, בחשך והכסיל דכתי' אור הוא החכ' וגדר מיוחד,

אור היא החכמה שעל1וא"כ הגשמי האור שפעולת דכמו ,
פעולת הוא כך בחשך, משא"כ הדבר לראות יכולים ידו
וזהו הדבר, ומשיג רואה החכ' שע"י ברוחניות החכמה
היא החכ' נמצא הנולד, את שרואה בראשו עיניו החכם
הוא האור דגדר גדר, ג"כ לו יש הרי והאור אור, בחי'
החכ' בחי' וזהו שהוא, כמו האור מהות גילוי והיינו גילוי,
שהוא מאירות פנים נקראת ולכן האור, מהות גילוי שהוא
הרי טעמא ומהאי וגילוי, אור והיינו האור, גילוי בחי'
וגילוי. אור שהיא לפי והיינו נקודה, בבחי' מוגדרת החכ'
הרי דוקא, נקודה בבחי' מוגדרת שהיא גופא בזה אמנם
וגילוי, אור היותה על מורים דשניהם טעמים, ב' בזה יש
דכל דנקודה, בהגדרה באה לכן גילוי שהיא מפני הא'
לבד, בנקודה ורק אלא שיהי' אפשר אי הרי הגילוי ראשית
בהתרחבות שיהי' אפשר אי הרי הגילוי דראשית והיינו
לכן האור מהות גילוי שהיא מפני והב' לבד, נקודה כ"א

*:milcapd milky.[רע"א מו, א. [מה, פ"ב וביאורו (השני) לציצית לכם והי' ד"ה שלח לקו"ת ראה דא"ח ע"פ זה שם ביאור

הבאה.1) הערה ראה
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ור"ל האור, עצם הוא האור דמהות דנקודה, בהגדרה באה
אי הרי עצם וכל האור, ומהות העצם הוא גופא שבאור
בהתרחבות, ולא נקודה בבחי' רק אלא שיהי' אפשר
העצמי לא הדבר התפשטות הוא דהתרחבות וכנודע
האלו ההגדרות כל אמנם נקודה. בבחי' רק הוא והעצמי
וחיובים השתלשלותם ואופן בההגדרות והחיובים
השתל', דסדר ואור בחכ' רק הוא לאלו אלו שמחייבים

אור הוא החכ' גדר הרי ההשתל' הוא2דבסדר האור וגדר
שמאיר, מה אור דוקא זהו לא הרי באמת אבל ואור, גילוי
עצמו ואדרבא אור, והוא מאיר שאינו להיות יכול דהרי
מבחי' שלמעלה העצם בחי' והיינו אור, של ומהותו
דהרי יותר ועוד המאיר, אור בבחי' אינו וגילוי, המשכה
אור בבחי' שאינו האור עצם לגבי חשך נקרא המאיר אור

חשוך שהוא היסודי האש עד"מ וכמו אור3המאיר, ואינו
דעצם המאיר, אור אינו הרי עצמי להיותו והיינו המאיר,
וזהו העצמות, מן כלל המשכה בבחי' אינו הרי האור
ומקורה דאצי' חכ' (היינו דהשתל' החכ' הגדרת שלילת
דעתיק דחכ' היות דעם דעתיק, חכ' מבחי' כו') ח"ס בחי'
שהוא האור בגדר אינו הרי זה עם אבל אור, ג"כ הוא
ממש האור ומהות עצם זהו דעתיק דחכ' האור כי גילוי,
גם הנה וגילוי דאור דגילוי, בהגדרה מוגדר שאינו מה

הארה בחי' ה"ה האור מהות דעצם העצםהגילוי ולא לבד
וגילוי, אור בבחי' אינו הרי דאור ממש העצם כי ממש,
פי' דגילוי, ההגדרה דעתיק מחכ' נשלול דכאשר ובמילא
האור עצם הוא אבל אור בחי' הוא דעתיק דחכ' היות דעם
שוללים אנו זה עם הרי דגילוי, בההגדרה מוגדר שאינו
השתל' דבסדר דבחכ' נקודה, דבחי' ההגדרה גם ממנו
הוא ההתחלה ובגילוי דגילוי, בההגדרה מוגדר להיותו
אבל נקודה, בבחי' הוא הגילוי ראשית וכל הגילוי ראשית
מוגדרת דאינה והיינו גילוי, שאינה להיותה דעתיק חכ'
והגם דנקודה, בההגדרה מוגדרת אינה הרי דגילוי, בהגדר
בההגדרה מוגדרת השתל' דסדר חכ' היות דבטעמי
(ודייקו האור עצם להיותה (הב') טעם עוד יש הרי דנקודה,
כו'), האור ומהות העצם הוא גופא שבהאור לעיל שם
לכאורה בודאי הלא ממש עצם שהוא דעתיק בחכ' ובפרט
דזה הנותנת היא אמנם נקודה, בבחי' שיהי' מוכרח
המשכה, בבחי' כשהוא היינו נקודה בבחי' הוא שהעצם
בבחי' ג"כ הוא האור של דהעצם השתל', דסדר ובחכ'

הרי מאירה שהחכ' דזה המאיר, אור הוא שהרי המשכה,
מאיר, ג"כ האור עצם גם כ"א לבד החכ' התפשטות זה אין
בהכרח הרי וגילוי המשכה וכל המשכה, בבחי' ה"ה א"כ
בחי' הוא דעתיק דחכ' האור אבל נקודה, בבחי' שיהי'
אור דאינו והיינו המשכה, בבחי' שאינו ממש העצם
בבחי' אינו הרי המשכה בבחי' שאינו ולהיותו המאיר,
ממש האור עצמות שזהו העצמות מרחב בחי' והוא נקודה,
עצמי, מרחב כ"א התפשטות אינו שהמרחב מרחב, ובבחי'

הוא ומהו איך כלל לנו מושג אינו בבחי'4וזהו החכמה
בדרך הוא בזה שידיעתינו אלא עצמי, מרחב ובחי' מרחב
בידיעתינו נרגש הרי דבר ממוצא דהרי לבד, שלילה
מיוחדות הגדרות להם ויש הארה הוא והגילוי שהאור
בההארה ישנם אשר ההגדרות דכל לנו מושג וממילא
בההגדרות מוגדר אינו דהעצמי והיינו העצמי, מן נשלול

דחכ' שוללים אנו כאשר ולכן הארה, שהיא5של דהשתל'
ונקודה אור בבחי' שאינו דהעצמות מהחכ' ונקודה אור
עצמי, מרחב בבחי' שהוא שלילה בדרך יודעים אנו הרי
כל רק זאת יודעים אנו אין עצמי מרחב דמהו והיינו
השי"ת דתוארי מ"ש יובן ובזה בהשלילה, הוא ידיעתינו

האמיתי. התואר הוא בשלילות
Ì�Ó‡השלילה השגת הנה והשגה, בהשכלה הוא כ"ז

מה עוד יש אבל נעלית, היותר השגה היא
מהות עצם הרגשת והוא שבהשכלה, מהשגה גם שלמעלה
מעלתן מצד בנש"י שזהו עצמית, בהבנה שהוא כמו הדבר
בהעצם החלק דביטול וכנ"ל מהעצם, חלק שהן העצמי

יהי' וזהו עצמי. ביטול אתך,6הוא לזרים ואין לבדך לך
וע"י לאלקות, אמיתים כלים שהם בנש"י דוקא דזהו
דזהו"ע ועצמיות, פנימיות בהמשכה הוא הנה התומ"צ
הם מצות אמנם לנש"י, נתנו המצות דכל אמת והן לכם.
במ"א וכמ"ש רצונות, פרטי בזה יש הרי וברצון 7רצה"ע

יושב תהא דאל להענין סותר שאינו ואיך בארוכה זה בענין
שבקלות וקלה שבחמורו' חמורה תורה של במצותי' ושוקל

שוים ענינם8כולם מובן לכם בהם שנא' והמצות ,
מורים9בהפנימי מינים שהד' לכם, ולקחתם הוא מהם דא' ,

כידוע האחדות ית'10על העצמות התגלות הוא ובזה ,
שמע"צ דהנה לכם, תהי' עצרת השמיני ביום וזהו ויתעלה.

בפ"ע רגל והגילוי'11הוא האורות דכל הקליטה והוא ,
השביעי בחדש לנש"י שנמשך הכללית בההשפעה הנעלים

(2- ואילך]. סע"ד [כט, דלבבתני בהבי' [שה"ש] בלק"ת וכמ"ש
.1 שבהערה עטר"ת בפנים פנים ד"ה

ב.3) א, בראשית עה"ת רמב"ן
(4.1 שבהערה ה'שי"ת המאמרים ובספר בהעתקה בכתי"ק, כ"ה
חכמה.5) שם: ובהעתקה. בכתי"ק כ"ה
ואוצ"ל:6) שם. ה'שי"ת המאמרים ובספר בהעתקה בכתי"ק כ"ה
יהיו.

(7.5 ע' תרפ"ט המאמרים ספר א'פא. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה
תרצ"א. תקעו ד"ה

חצר.8) רמז יתרו שמעוני ילקוט ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
שם:9) ה'שי"ת המאמרים בספר ובהעתקה. בכתי"ק כ"ה

בהפנימי'.
עז).10) ע' (לעיל תשבו בסוכות סד"ה ראה
א.11) מז, סוכה
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כנ"ל בכל משובע והן12שהוא גשמית בהשפעה הן ,
באה הלזו ההשפעה דכל והיינו רוחניות, בהשפעה

ביומו.13בקליטה יום דבר השנה בכל ונמשך מתגלה להיות
אשר החג הוא זה דיום לכם, תהי' עצרת השמיני ביום וזהו

שומן ל' שמיני ומדריגת בחי' כל נקלטים דכל14בו והיינו ,
אז הנה טובה, בקליטה אז נקלט והגשמי הרוחני הטוב
האמיתית הכלי היא שהתורה להיות שמח"ת עושים דוקא

והנגלה, הנראה בטוב בגילוי שיומשך הנמשך הטוב לריבוי
הקריאה, שולחן סביב הס"ת עם שמקיפים זה ע"י והוא
דעצמות האותיות שהן שבתורה אותיות במעלת וכידוע

להיו זוכים שעי"ז ב"ה, כלא"ס שהם השמיני עניני כל ת
וכמ"ש טובה בקליטה בנש"י נקלטים להיות הטוב 15גילויי

לב*שמחים .16וטובי

(el) ipinyd meia d''c

•

*:migny y"nke.[א [פח, זה ע"פ לשמע"צ דרושים בלקו"ת בארוכה ונתבאר גו'. העם את שלח השמיני ביום הוא הפסוק התחלת

ב).12) ע' (לעיל א פרק
ובכ"מ.13) ד. פח, לשמע"צ דרושים לקו"ת ראה
אור14) סע"ב); (סח, רס סימן אמרים לקוטי המגיד: הרב ספרי

תרד"ע השמע"צ ביום סד"ה א'תתיז. ע' שמע"צ אוה"ת ב. צה, תורה
המאמרים (ספר תרח"ץ הנ"ל סד"ה תלה). ס"ע ח"א תער"ב (המשך

ועוד. עו). ס"ע תרח"ץ

סו.15) ח, מלכים-א
(16z"iy'd zpyc xeviwdמשכל מופלא הוא דלמעלה שכל :

ומקורה. דאצילות חכמה לגבי דעתיק חכמה ועד"ז ומקורו. אנושי
ראשית להיותה בנקודה ובאה וגילוי אור הוא החכמה דגדר יבאר
גילוי בגדר אינו כי מכ"ז מושלל דעתיק חכמה העצם. וגילוי הגילוי

העצמות. במרחב והיא והמשכה,
mixeaic ihewl

יום,‡ בכל אומר היה הזקן שרבנו הוא ידוע דבר .

החודש לימי התהלים ספר שחולק כפי � תהלים" "יום

הרביים. כל נהגו וכך �

הוא: כסלו י"ט של התהלים" ב"יום הראשון הפסוק

לנו היית אתה מעון אד' האלקים, איש למשה "תפלה

ודור" .1בדור

זה תהלים פרק היה מקובל ישראל מלך דוד אצל

טוב שוחר במדרש שכתוב כפי חיברו, ע"ה רבנו :2שמשה

שבטים. עשר אחד כנגד משה אמר מזמורים עשר אחד

"יחי ראובן כנגד דכא עד אנוש תשב וגו' למשה תפלה

.3ראובן"

ועבודת במוסר הרמזים כלומר התהלים, ברמזי

לתת צריכה ותפלה תורה של מלה כל שהרי, האדם,

בחיי עניניו בכל להתנהג כיצד מסויימת הוראה לאדם

היום�יום.

שתורה כך, על לדבר רבות פעמים כבר לנו הזדמן

חייו את להעמיד כיצד לאדם דרך ומורה הוראה היא

המשפחה בחיי הן האנוש, עניני בכל והנהגותיו הגופניים

בחיי והן והבנות הבנים הדרכת הבית, הנהגת כמו

הציבור.

ועבודת במוסר הרמזים כלומר התהלים, ברמזי ובכן,

ענינים ארבעה זה תהלים פרק של בתוכנו יש האדם,

כלליים:

במהירות חולפת כיצד שיתבונן לאדם מוסר דברי א)

הבשרי. הגשמי העולם של החיים תקופת

התורה בדרך ללכת לאדם מסייעים השמים שמן ב)

והמצוות.

שונים באמצעים השמים מן האדם את שמוליכים ג)

התשובה. דרכי על להעלותו

הדברים בכל האדם יתגאה שבל ביסודיות ומוסבר ד)

הגשמיים.

היית אתה מעון "אד' במלים מתחיל זה תהלים פרק

בפסוק ומסתיים ודור" בדור מעון4לנו אד"'. נועם "ויהי

לנו היית אתה ש"מעון אלא אותיות, אותן הם ונועם

הוא כוננהו" וגו' נועם ו"ויהי ההתחלה, הוא ודור" בדור

הפרק. סוף

בעולם האדם חיי כל על מדובר זה בפרק כלומר,

ש עד הגוף למעון הנשמה ירידת מרגע למקוםהזה, ובה

בזוהר ככתוב "נועם", נועם5הנקרא אקרי דאתי עלמא

נועם). נקרא הבא (�העולם

ביום·. כסלו, בי"ט הרבי אמר זה תהלים פרק

שלו. ההילולא וביום המגיד של ההילולא

תרנ"ה, בקיץ מאבי ששמעתי הסיפורים רשימות בין

הנמסרים הזקן רבנו אודות סיפורים של גדול חלק יש

ובאזהרות בלחישה שנמסרו ומהם רבי, מפי רבי בקבלה

העבודה. תועלת בשביל אלא לגלותם שלא גדולות

א.1) צ, תהלים
ג.2) צ,
ו.3) לג, דברים

יז.4) צ, שם
ב.5) קצז, זח"א
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הסבא אב � סיפור6הרבי שיספרו גדול קפדן היה �

גדולה .7בזהירות
הסבא רשומים8אצל שבהם (ביכלעך) כרכים היו

אז שהיו המשפחה, בני ומזקני מאביו ששמע סיפורים

החסידים מזקני ששמע סיפורים כן בליובאוויטש.

בילדותו. שהכיר

בגיל הכלל. מן יוצא זכרון ובעל מסודר היה הסבא

ששמע. מה לרשום החל עשר

נסע איך מזכיר הוא הסבא של ברשימותיו

תר"ג9אב�הסבא בקיץ נסיעתו10לפטרבורג ושלפני ,

לבניו הם11ציווה יאמרו � שבת כולל � יום שכל ,

הירשל12ואמם את ושלח בחדרו, תהלים פרקי 13שלשה

אמו לאוהל לליאזנא "פדיון" .14עם

: � בקיצור כדרכו � כותב הסבא

להאדיטש שלוחים שליחת על השיחות 15א)

הקודש.16ולניעזשין לאהלי ,

אב�הסבא על סיפר שאביו אחדים סיפורים 17ב)

לפטרבורג .18ונסיעתו

הסבא את אבי19ג) אמר ואילו20, לפטרבורג, הסיעו ,

בעצמי. נוסע אני

ועל הבעש"ט תורת על נפש מסירות היתה לסבא ד)

זו אצלנו סלולה.21חסידים, דרך

הרבי של משהותו מסופרים ממש מבהילים סיפורים

בקבלה נמסרים הסיפורים הפטרופובלבסקי. במבצר

ובטהרה. בקדושה

אומר, היה הזקן רבנו אודות מדבר כשהיה אבי

היה נשמתו, מעלת של הרוחניות ההפלאות שמלבד

"עצמי". הוא נמצא שהוא מקום בכל "עצמי" "עצמי".

הוא "עצמי" א) ענינים: בשני הוא "עצמי" של ענינו

בכל הוא הרי � הנו שה"עצמי" מה ב) שהנו. מה שהוא

נוגע אינו וזמן מקום שינוי בשווה. מקום ובכל זמן

כלל. ב"עצמי"

בצומח הן השמש ופעולות השמש חום השמש, אור

ואינם בלבד התפשטות מהווים במדבר, והן בחי הן

ובפעולות בחום באור, קיימים כך משום "עצמיים",

ענין על וזמן. מקום של ושינויים הבדלים השמש,

והסתרים, העלמות הגבלות, להיות יכולים ההתפשטות

ולא התפשטות כאן עד שתהיה כלומר, ועיכובים. מניעות

ומכסים ההתפשטות את המגבילים דברים ישנם יותר.

לא. ותו תבוא" כאן ש"עד ההתפשטות על

וזמן. מקום של שינוי שום שייך לא ב"עצמי" ואילו

שאמר מה בשווה. זמן ובכל מקום בכל הוא השמש עצם

על22השי"ת להאיר השמים ברקיע למאורות "והיו

בלילה תחומו יהיה וזה ביום תחומו יהיה זה � 23הארץ"

שכן תחומים, אין ל"עצמי" ההתפשטות. לגבי נאמר �

ומקום. זמן של שינוי שום שייך לא ב"עצמי"

של שינוי שום שייך לא וב"עצמי" "עצמי", הוא הרבי

המבצר למשרדי בהיכנסו הרבי ומקום. זמן

הרי אותו, לחקור צריכים היו שם הפטרופובלבסקי,

לפנות הסוהר לבית הביאוהו � לעלות השחר כשהחל

נפל ופחד הציצית, את ובדק הטלית את הוציא � בוקר

הפקידים כל הוא24על נמצא שהוא היכן "עצמי" שכן ,

"עצמי".

על מתאים השמש עצם של המשל אין שבאמת אלא

על מדוייק משל אינו נברא שכן הרבי, של עצמיותו

חיות. של ל"עצמי" מאור של ה"עצמי" דומה אינו נשמה.

מאור וגם "עצמי" היא חיות גם "עצמי", אכן הם שניהם

מאור של ה"עצמי" דומה אינו זאת בכל אך "עצמי", הוא

חיות. של ל"עצמי"

הרבי וישיבת שהוא, כפי היה שהיה היכן הרבי

לתת וצריך שיכול דבר שלמות, תורות מכילה במאסר

בעבודה דרך החסידות, תורת בלימוד וחיזוק הוראה

החסידות. בדרכי וחיות תפלה של שבלב

הרב"ש הרה"ק זקני דודי חוש25כ"ק בעל היה

הרבי לימדו שמונה בן כשהיה של26בנגינה, הנגינה טעמי

וכתובים. נביאים תורה

זי''ע.6) נבג''מ זצוקללה''ה צדק'' ה''צמח בעל אדמו''ר כ''ק
זה.7) פרק סוף לקמן ראה
זי''ע.8) נבג''מ זצוקללה''ה מוהר''ש אדמו''ר כ''ק
זי''ע.9) נבג''מ זצוקללה''ה צדק'' ה''צמח בעל אדמו''ר כ''ק
למספרם.10) 1843 בשנת לפטרבורג הממשלה שקראה הרבנים לאסיפת
יהודה11) ר' ב) הרב''ש. - שלום ברוך א)ר' הצדיקים: הרבנים בניו ה''ה

הרי''נ. - נח ישראל ר' ד) הרש''ז. - זלמן שניאור חיים ר' ג) הרי''ל. - ליב
הר''ש. - שמואל ר' ז) הר''י. - יעקב ר' ו) הריי''צ. - יצחק יוסף ר' ה)

כ''ק12) ונכדת האמצעי אדמו''ר כ''ק בת מוסיא חיה מרת הרבנית כ''ק
זצוקללה''ה. הזקן אדמו''ר

זי''ע.13) נבג''מ צדק'' ה''צמח בעל רבנו בבית משרת
ה"צמח14) אדמו"ר כ"ק של ואמו הזקן אדמו"ר כ"ק בת לאה דבורה הרבנית

הובא הסיפור ליאזנא, בעיר כבוד ומנוחתה הגדול רבנו בחיי נסתלקה צדק",
י"ד. ופ' י"א פ' כסלו כ' מליל תרצ"ג כסלו י"ט דבורים לקוטי בשיחה בארוכה

זצוקללה"ה.15) הזקן אדמו"ר כ"ק של מ"כ מקום
האמצעי.16) אדמו"ר כ"ק של מ"כ מקום
הזקן.17) אדמו''ר כ''ק
בשנת18) השניה ובפעם תקנ"ט, בשנת הראשונה בפעם מאסרו בעת
תרס"א.
הזקן.19) אדמו''ר כ''ק
צדק''.20) ה''צמח אדמו''ר כ''ק
וחסידים.21) הבעש''ט תורת על נפש מסירות
טו.22) א, בראשית
ד.23) א, בראשית רש''י וראה ה''ו. פ''ח ברכות ירושלמי ראה
מקומו.24) כאן ואין בארוכה פעם סופר
אדמו''ר25) כ''ק של סבו ואב צדק'' ה''צמח בעל אדמו''ר כ''ק בן
שליט''א.
הזקן.26) אדמו"ר כ"ק
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היה שכך הרבי אמר כתובים של הנגינה טעמי על

במקדש. הלוים שיר

המגיד מרבו ששמע סיפורים שני לו וסיפר

הלשון: בזו וסיים ממזריטש,

שבעל תורה אצלנו זה היה מהרבי תורה "כששמענו

תורה אצלנו זה היה מהרבי סיפור שמענו וכאשר פה,

שבכתב".

ותורה שבכתב תורה הוא מהרבי שסיפור אומר הרבי

לעומק להקשיב יש פה. שבעל תורה היא הרבי של

מקור מעיין היא הרבי של אימרה זו. שבאימרה ולעושר

חיים. מים

צריכים וכיצד הרבי של אימרה משמעות היא מה

תורה" ב"לקוטי בחוש אנו רואים אותה, איך27ללמוד ,

אותה28אב�הסבא מחייה הוא הרבי, של אימרה לומד

ומדרשים. זוהר ירושלמי, בבלי, בתלמוד

הקפיד מדוע המוסד יסוד בדייקנות ברור האמור מכל

גדולה. בזהירות סיפור שיספרו אב�הסבא

c"vxz elqk 'k lil

דברים27) במדבר ויקרא על הזקן אדמו"ר כ"ק של חסידות מאמרי ספר
בשנת בראשונה נדפס צדק". "צמח בעל אדמו"ר כ"ק הגהות עם השירים ושיר

פעמים. איזה ואח"כ בזיטאמיר תר"ח
צדק".28) ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק

•
xq`nd zniyx

מקום אין פה רוח. נמיכת הפועלות כאלו מחשבות לחשוב רשאי ואינני זו בשעה לי אפשר אי
זה ועם רוח והגבהת הלב באמצת ועזרתו ית' השם חסדי דורשים והזמן המקום ושפלות, לעצבות
והסתכלות מרירות של התבוננות מתוך רק לבוא שיכולים העליונה, השגחה פרטי כל על ולב דעת לשים

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר הוד הקדשים קדש פני בציור
המחשבה). (אותיות
קדישא אבא .35אבא,

האפשר אבל אותי, יחזיקו זה בחדר אשב, הזה במקום כי אפשר אשר לי נדמה אחדים ֵֵרגעים
ממנו, להינקם שצריכים אסיר אם כי פשוט, אסיר לא גם ומה אסיר יושיבו כזה בחדר כי הדבר,

ולספר. לדבר ולהכריחו דבורים להוציא פיו את ולפתוח ולהעיקו, בו, ולהתעולל
כן. לחשוב רשאי אני אין

היום עד אשר כזה מצב אסיר. של מצב אחר, למצב אחרת, להנהגה עצמי את להכין צריך הנני
סאוועט טיינע של או פעטראפאוולאסקע, מבצר של מצב ידעתיו. בכדי36לא בזה להתרגל הנני ומחוייב ַָָָ

אשר מאת ושמאל, ימין לסור שלא מעמדי החזיק אוכל אשר למען לפחוד, ושלא להיבהל שלא
יחזקני. הוא וד' למרמס, יעקב גאון את לתת לבלי החלטתי,

וגם יכאב לבבי במאד, לי יכאב ראשי מתום. בי אין עיף, הנני וכבר שעות שלש עברו לא עוד
בגרון. הכאב כולם על נוסף השמאלית. בצדי דוקר

במאד. לי תכאב ונפשי נפשי, כאב לעומת גופי כאבי כל אל לב שים לבלי עלי זו בשעה
ה' כיאנא לענוש, חפצים הם אותי ולא במאסר, הושיבו אותי לא הלא עמך, בעוני וראה הביטה

התורה חצרות ה' חצרות עמודי אשר האבנים ואחד קדושים אבות גזע שהנני מה רק אני, מה אני
ה'. אנא עליהם. נשענים

נותנים והי' ילקוטי את לי מביאים הי' אם הי' טוב מה החמישית. שעה ויהי' מינוט חמשה עוד
שגזר העולם והי' שאמר מי כי הנה. הובאתי זאת בגלל אפשר יודע מי זה. בחדר כאן להתפלל, ֶַָלי

ל"ג35) שיחת [וראה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מרשימות זה גם
.[(67 ע' א חלק מנחם (תורת ט"ז סעיף ה'שי"ת בעומר

בעל36) - הזקן רבנו אסור הי' בם המקומות - חשאית מועצה
והשולחן-ערוך. התניא
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איש פלונית ובשעה פלוני ביום יבוא - בואי בתחלת לנוח ישבתי שם מקום - הבהיר במבוא אשר
להביא יהודי. איש יתפלל זה במקום אשר גזר ית' הוא פגעים, של ושיר השחר ברכת שם ויאמר ַָיהודי

אחר. באופן הי' איֿאפשר הלא הפועל, אל מהכח זו ונעלמה סתומה עליונה כוונה
כ"ק הוד תורת עלֿפי טהורה באמונה בה' המאמין יהודי איש כל כי חשבתי ברגע בה
של טל אשר לו, ברור הנה - זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק והוד הבעלֿשםֿטוב
במבואות זו רצפה על הללו, להעצים או הללו להאבנים ישרים אנשים רגל ּכּפי דריכת המה ֵַתחי'
בשביל אדם, בני לענוש בשביל נבנּו בניינם מתחילת אשר ברזל, של ושליבות בסולמות הללו ְִהחשכים
ההיא. הבית קורת צל תחת הבא כל את ולדחוק ללחוץ בשביל איש, בני צווארי על מועקה להמיט

תהלים, פסוקי תורה, פסוקי שם לאמר ולב המוח את לכונן צריך לשם הבא יהודי איש ְָובכן
פריצים, במערות גם כבודו, הארץ כל מלא אשר גמור, ביחוד ב"ה איןֿסוף ביחוד מחשבות ולחשוב

דם. שואפי ובהיכלי
נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הראני אשר הנהדרה התמונה ועוברת חולפת ברעיוני

שנה שש תחלת או חמש בן נער בהיותי .זי"ע,
* * *

ליאלטע סעוואסטאפאל בין קרים, הרי בין אז אנחנו לארבעהנוסעים רתומה צב עגלת במרכבת ַָָ
ההוא. המקום כמנהג סוסים,

ארוכי טובים לחיים ותבדל זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד ונעימיםהנוסעים, ם
ארוכים טובים ימים לאורך ת' הכבודה הרבנית מורתי אמי כבוד וגשמי רוחני העגלון37בטוב ואצל ,

שלי. האומנת האשה המבשלת, יושבת
להרים, מתחת והולכת סובבת והדרך סלעים, מקום מאד, גבוהים גבוהים, הרים בין הוא המסע

הים. שפת - ומשמאל ההר - מימין
המקומות באחד ההרים. בין הנסיעה ואילך ומשם בהר, מקומה אשר אחת תחנה דרך אנחנו עוברים
בהמתם את לרעות הרכבים המה רגילים אשר לתחנה, תחנה בין כלומר, השדה, פני על לנוח עמדנו

שמה.
תחת הצידה, לו ּפנה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הסלעים, אחד על ָָישבנו
תפלת ויתפלל גבוהים, סלעים שני בין קטנה בבקעה נכנס יותר, מדוייק או הגבוהים, הסלעים אחד

צהרים. שני' שעה עדיין השעה כי אם המנחה,
כי מאכל. ענייני איזה העריכה ארוכים, טובים ימים לאורך ת' הכבודה הרבנית מורתי אמי כבוד

אחרת. במרכבה או זו, במרכבה שעות שש או כחמש לנסוע עוד עלינו
אבן אבל לו, אשר סוסים הארבעה עם המתעסק הרכב, בחברת להיות יותר הי' חפצי כי אם ַָָואני,
ליאלטע, בבואנו אשר לי הגיד זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לבי, על מעיק כבד

עמדי. ילמוד אשר מלמד מיוחד, איש לשם יבוא
כארחותיו יהיו אם והנהגותיו ארחותיו אדע וטרם לבוא, המיועד האיש של מראהו ידעתי לא ואני

ז"ל יקותיאל ר' מורי .38של
* * *

ספר37) אודותה ראה - שרה. שטערנא מרת הצדקנית הרבנית
.12 הערה 13 ע' תרפ"ז השיחות

(38.111 ע' ה'ש"ת חורף - תרצ"ו השיחות ספר אודותיו ראה
וש"נ.
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שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה
הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת
למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה
בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש
של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף
מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי
הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל
הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה
שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם
אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה
פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה
(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון
בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,
שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד
פונה הבתֿקול שקריאת העובדה עקב מתחזקת זו שאלה
נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (
ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק
מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן
זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך
יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא
גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי
מה כל בתורה; העסק מעלת את לנפש להסביר צורך אין זו
ממילא ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך

בתורה. הוא יעסוק
וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון
החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות
בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת
(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר
"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר
"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?
ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש
את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד
בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס
אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את
בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר
הוא - בגופו בעיקרה היתה אליהו שעבודת מכך, נבע שזה
"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו
בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי
שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך
לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,
צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע
אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים
"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר
תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם
ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי
לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,
ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת
זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות
מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'
התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב
(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר תניא4)ראה
לב. ב.5)פרק עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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תשט"ו מנ"א, כ"א ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

זוהי הנה בעצמי, אני אותו מצייר מאשר יותר גרוע הוא באיטליא שהמצב במכתבו שמסיים מה
אני ששמעתי מה שמע ובטח בשם, היהדות הפצת עבודת בהקדם להתחיל להנחיצות נוספת ראי' עוד
עולמית מלחמה (לפני בפראנקפורט החרדית הקהלה אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח מכ"ק
משפחות. משלשה התחלתה היתה ההיא, במדינה אשר ישראל בני לכל ולתפארת לשם שהיתה השני')

יחד. גם וברוחניות בגשמיות לפניו הטובה בדרך ויוליכו ינחהו והשי"ת
לעיל. האמור בכל טובות לבשורות בברכה

תשט"ו מנ"א, כ"ב ב"ה,
ברוקלין.

וברכה! שלום
חדשות אצלו הי' לא כי שתיקתו סיבת ומ"ש מנ"א, מט"ו מכתבו נתקבל ארוך הכי הפסק לאחרי
במקצועות חב"ד בכרם לעשות מה אין והאומנם וכמובן, ככה כ"פ התמי' את מגדיל זה הנה להודיע,
חדש), מי"ב יותר הוא (שכמדומה האחרון מכתבו מעת הזמן כל במשך ת"ו באה"ק אשר שונים הכי
גשמית לפרנסה שזקוקים בידו ספק שאין כמו זו שאלה על בהמענה ספק אין בעצמו שגם ומובטחני
ובתורת הנגלה בתורת שלו השיעורים ע"ד ואפילו רוחנית, לפרנסה בהנוגע עאכו"כ והרי ושבוע יום בכל
והשי"ת הקודם, במכתבו הי' שלא כמו זה במכתבו אחת מלה אין ג"כ הזולת על ובהשפעה החסידות
ופירש תלכו בחקותי אם הכתוב דבר מלא להמקרא מתאים שהוא כמו המצב את להכיר ויצליחו יזכהו
אז - וגו' תשמורו ומשיגים) מבינים אם נוגע שאינו ציווי (לשון מצותי ואת בתורה עמלים שתהיו רש"י

וגו'. בעתם גשמיכם ונתתי - הקב"ה מקיים
לעיל, האמור בכל טוב לבשר בברכה

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
מזכיר

תשט"ו מנ"א, כ"ב ב"ה,
ברוקלין.
ושלום! ברכה

בעצמה רואה ואשר רוחה מצב לימודי' גמר על כותבת בו אב, במנחם עשר משנים מכתבה על במענה
מ של במצב שנמצאת לה ונדמה עצמאות כשנההעדר למשך תסע... אשר סברא ישנה ולכן וכו' בוכה

תתגלה וצעד, ענין כל על שיחיו מהורי' הוראות לקבל אפשריות ומבלי חדשה בסביבה וכשתהי'
בזה. דעתי חוות ושואלת וכו' והספיקות מהמבוכה תצא שבה העצמאות

לסלול אדרבה אלא תענוג של וענינים נוחיות לחפש בכדי ל... בנסיעתה כוונתה אין מכתבה כפי והנה
לידי ויבואו תתבגר ובמילא דעתה, על להעמיד המצב ע"י ושתוכרח עצמה בכחות דרך עצמה בשביל

שלה. פנימים הכחות ביטוי
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שם לנצל תוכל אם גדול שבספק ל... בנסיעה תכלית כל אין הרי האמיתית, הכוונה זוהי ואם
שכותבת כפי שם שביקור מובן כי מקצתם, לנצל תוכל אם אפילו ובספק במילואם לה שיש הכשרונות
ורוצים ומשרה עבודה לחפש כשבאים ליחס בנוגע כלום מוכיח זה אין שמצאה והיחס החג ימי לשבעת
שם החיים אשר ישראל, כבארץ בזה עצמה כחות לנסות מקום לך אין הנה הנ"ל ולמטרה מה, לפעול
וההוראה החינוך ששדה ובפרט ממצה, ופעולה לפעולה מקום למצוא יכול צעיר כח וכל ביותר מגוונים
האומר הזרם עם להסתחף ולא והמצוה התורה על מיוסדים להיות כשצריכים פרטיות ובפרטי
לגלות כדי ונסיונות עבודה שמחפשים ענין זה אין ל... משם נסיעה עתה ובהמצב לי', ניחא בהפקירא
למשך הפחות לכל אחראית לעבודה מכניסה להשתמט דרך הוא דרובא שברובא אלא בפנים הטמון את
הרצון מתוך בא לנסיעה שהרצון נדמה דרובא וברובא בזה, מכיר אחד כל שלא שמובן אף חדשים, איזה
ואהבתם ההורים שהשגחת בתים בכמה שרואים וכמו לחשש יסוד יש ואם וכיו"ב, חדשה דרך לסלול
זמן שבהתחלת לסדר אפשר הרי עצמו, כחות לגלות האפשריות ממעטת שלהם אמות בד' כשנמצאים
עצמה דעת על להחליט שתוכרח לעיל האמורה ובדוגמה במחיצתם שלא תדור וההוראה הלימודים

הוראתם. ועל ההורים על להשען האפשרית מהעדר
אשר עיקרית בנקודה נוגע הנני הבאות ובשורות היא, שאלתה על במענה הוא לעיל האמור כל והנה
בארצנו ישראל ובנות מבני מהנוער אחוז [מ]תשעים יותר והוא: במכתבה, זה על מענה מצאתי לא
וברוב לבחור, עליו דרך ובאיזה ועתידו, חייו לסידור בהנוגע ספיקות ומלא בדרכו מתלבט ת"ו הקדושה
מובן שמזה הארצות, ועם הידיעה חסרון סיבתו שלהם הספיקות של גדול חלק הנה הנוער של המכריע
ויודעים במקום הנמצאים אלו בפרט זולתו על השפעה בכח השי"ת שחוננו ואחת אחד כל על אשר
חשוב חלק להקדיש עליו וההתבגרות) רוחניות (לידה שלו לידה וחבלי הנוער חיי אחר[י]ות אמיתת

לעזו וכשרונותיו עלוליםממרצו לנפשו - הנוער - הוא ועזוב שעובר ושבוע יום וכל במצבו זה לנוער ר
ומי וידיעה, הוראה העדר מפני רצוי בלתי באופן עצמו דעת על שמכריע ידי על עתידו כל את לסכן
שקבל מתאים חינוך ידי (על כאלו עיקרים ספיקות של במצב אינו אשר העליונה השגחה ע"פ שהצליח
לו שניתן מה בעד חוב פרעון אלא אינה לעיל האמור בכיוון עבודתו הנה וכיו"ב), מתאימה בסביבה
ואין כולו, ולא החוב מקצת פרעון אלא זה אין הרי גדולה הכי בהשתדלותו ואפילו עצמו, זה בענין
אשר זה, בכיוון מפעולותי' לדעת ואתענין כמובן, זו קדושה מעבודה עצמו את לפטור שהוא למי רשות
הנמצאים אלו וכמה כמה אחת ועל מהנוער, והבנות מהבנים ואחת אחד כל על היא מוטלת לדעתי

ישראל. ובנות מבני נפשות ורבבות אלפים פקוח של מצב שם מקום ת"ו הק' בארצנו
בקריאתה פנים כל שעל ותקותי זה, מבט מנקודת בעצמה התבוננה שלא ממכתבה וכנראה אפשר
לדעתי אשר המסקנות, לידי ותגיע לעיל האמור בכל הדרושה לב בשימת תתבונן האלה השורות את
ויהי גדול, הכי במרץ זו קדושה בעבודה תפקידה במילוי תתחיל האפשרי ובהקדם הן, ופשוטות ברורות

טובה. לבשורה ואחכה מלא, נפשי סיפוק ותמצא בה תצליח אשר יתברך מהשם רצון
בברכה,

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
מזכיר

תשט"ו מנ"א, כ"ד ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

שלומדים השיעור מבין שאינו לימודו בזמן אצלו מזדמן לפרקים אשר כותב בו מכתבו, על במענה
כו'. עצבות אצלו פועל וזה אתו

שמובן אף כך כל מזה להתפעל אין ובמילא תלמידים, וכמה כמה אצל הוא רגיל דבר בכלל הנה
היינו בספר, הלימוד הוא לזה ומהעצות זו, הבנה דאי הרגעים מספר את לאט לאט להמעיט שצריך
לעצום גם כדאי ולפעמים השיעור, נאמר בו בספר המקום לפניו פתוח מונח יהי' השיעור ששומע שבשעה
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באי להגזים אין אשר זאת ועוד והתבוננות. בהשמיעה מתוסף הראי' צמצום וע"י אלו לרגעים עיניו
אחרים. בענינים משוטטת שהמחשבה מצד ובאה רגעים לאיזה אלא אינה שבטח זו הבנה

ק מתאחר המלות בפירוש התבוננות מצד אשר שלובמ"ש הר"מ עם יתייעץ בזה הנה מהמנין, צת
יעשה. וכהוראתו התפלה ועבודת בלימוד

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של הק' הציון על שי' אחיו ואת אותו יזכירו כבקשתו
מתקנת נפש לכל השוים השיעורים שלשת שמירת על הגדול אחיו את יעורר וכן עצמו הוא שומר ובטח
יש הנה נדר, בלי ישראל, כמנהג להיות שצריך אף הידועים, ותניא תהלים בחומש אדמו"ר, מו"ח כ"ק
בשמחה. ה' את עבדו שכתוב מה ולקיים שמים ביראת תורה לתלמוד יצליחו והשי"ת בשמירתם לדקדק

בברכה,
שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
מזכיר

תשט"ו מנ"א, כ"ד ב"ה,
ברוקלין.

סניף... ת"ו באה"ק חב"ד ובנות נשי אגודת
תחיינה עליהן ד'

ושלום! ברכה
מהן. ידיעות בקבלת כ"כ הארוך הפסק על ולפלא מכתבן... קבלת מאשרים

וכפי וביותר, ביותר פעולותיהן וירחיבו קשות, התחלות כל אשר ההתחלה, תקופת כבר עבר בודאי
הנקודות ואחת הרצון. בפני העומד דבר לך ואין וגדולה. הולכת זו דרישה גם אשר השעה, דרישת
דהתלמידים האמהות עם ומתגדל מתמיד בקישור העמידה היא - מכאן הנראה כפי העיקריות
תהי' בבית ושהאוירה רוחן, את ולעודד לחזקן בכדי החבדי"ם, ספר דבתי ובפרט ספר, בתי ותלמידות
באופן תלמידים-ות של בחינוך המפריע - זה לרוח בנגוד ח"ו ולא הספר, בבית להאוירה המשך מעין
במאד, הוא ונכון שחשוב אף בגשם, להן הניתן העזר לזה ומספיק די אין אשר ומובן יעיל, הכי
חיים, תורת תורתנו ברוח חינוך ערך גודל להן לבאר בכדי לזמן מזמן עמהן פגישות גם ומוכרחות
ולהסיר הרצוי באופן לפותרן האפשריות ניתנה שאז לבן, על המעיקות הבעיות ולגילוי לשאלות ולעוררן

ההורים. ובחיי התלמיד-תלמידה בחיי וקישויים מניעות כמה זה ידי על
אלול שהחדש ובפרט גרמא, שהזמן עבודה שזוהי מובן הנה ובא, הממשמש הלימוד זמן עם ובקשר
הנקודה בו ונתגלה ישראל, מבני ואחת אחד כל לב מתעורר שבו חדש אלו, ימים מתחיל הרחמים חדש
ישראל: זמירות נעים כמאמר היא, ותשוקתה ושאיפתה ית', אתו באמנה היתה תמיד אשר הפנימית,

וגומר. ד' בבית שבתי אבקש אותה ד' מאת שאלתי אחת
בקדש. בעבודתן הצלחה בברכת
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תשט"ז מנ"א, כ"ב ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

שליט"א השלוחים האברכים עם מפגישתו מזכיר שאינו ולפלא מנ"א, מי"ז מכתבו על במענה
מהענינים, בכמה אפגעפרישקייט) (און חיות נתוסף הי' עי"ז אשר וכו', שלהם בהתועדות והשתתפותו
לראות בזה הבחינה וכידוע היצר, עצת ככתבו, הוא במצבו שההתבוננות בדבריו שצדק רואה הי' ואז
המצות, וקיום התורה בלימוד חלישות באה עי"ז שבאם לפועל, בהנוגע והמחשבה ההתבוננות השפעת

וק"ל. טהור, בלתי מקורה
נרחב כר שבמקומו בשעה שבה ביחוד,ביותרולפלא המעינות ולהפצת בכלל היהדות להחזקת

פרנסתם להם הזמינה העליונה שההשגחה בשעה בה לים, מעבר ואפילו אחרים ענינים הם מחפשים
מסובבת היא הישראלי איש אצל הרי בגשמיות והפרנסה שלהם, בסביבה אמות ובד' ברוחניות

ברוחניות. מהפרנסה
בזה ומכיריו ידידיו חבריו על גם וישפיע המצב להבהיר תספיקנה המעטות אלה ששורותי ויה"ר
שצריך לענינים בחיפושים ישעו ואל בקדש ובפעולותיהם במרצם חיות שיתוסף כוונתי בהצלחה, ויהי'

עתה. לעת עכ"פ - הם עבודתם בשטח אם גדול עיון
בברכה,

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
מזכיר

תשט"ז מנ"א, כ"ב ב"ה,
ברוקלין.

וברכה! שלום
נשתדכה. שתליט"א בתו... אשר כותב בו לכתבו, במענה

על עד עדי בנין בישראל בית ולבנין ומוצלחת טובה בשעה שיהי' ומנהיגו עולם מבורא רצון יהי
והמצוה. התורה יסודי

הברכה לשון בדיוק הביאור לאריכות זקוקה אינה יעקב בבית שקבלה החינוך לאחרי ובודאי
רז"ל דברי כל אשר בנין, בשם הנשואין שנקראים נשואין בברכת הגדולה כנסת מאנשי שנתקנה

הפרטים. בכל מתאים פירושו ודיוק ריקה, אך יפה מליצה ח"ו ואינם הם מדוייקים
דברים במה והיופי, בההידור וישפרו שישכללו ככל בפנים הנמצא וכל הגג הכתלים, אשר בבנין וכמו
וכו', וחום קור בפני לעמוד ויכולים ואיתנים חזקים היסודות באם וקיום ערך לזה שיש אמורים

דח וההידור היופי הקישוטים, עניני מכל וביותר ביותר גדול ערכה בהיסוד קלה הכי הבניןוהחלישות לק
הארץ. פני על הנמצא

רושם ואיזה הבריות יאמרו מה חיצוני יופי כלל נוגע אינו היסוד לחומרי בהנוגע אשר ופשוט וידוע
לעבור שעלולים השינוים בכל בנסיון ועומדים הם חזקים אשר הוא היחידי והתנאי עליהם, יעשה

להשתנות. מבלי עליהם
הנחת הם החופה ויום לזה שההכנה מובן הבנין, בניית הם שהנשואין כיון אשר מובן, והנמשל
האושר תלוי בזה וכנ"ל ביחד, החיים לסדר איך ובתוקף שלם בלבב החלטות קבלת אומרת, זאת היסוד,
אשר שידעו ובלבד והמלעיגים, הרואים דעת חוות כל בזה נוגע אין וכנ"ל יחד, גם והגשמי הרוחני
תורה חיים תורת תורתנו הוראות הם ואלה בנסיון, ועמדו האפשרים הנסיונות בכל נוסו היסודות
ואורך היא, ותמימה ומשונים שונים נסיונות כמה עברה סיני הר במעמד נתינתה מיום אשר נצחית,



ycew zexb` gt

ושלמים תוכן מלאים החיים שיהיו אמיתיים ואושר ימים אורך וכבוד, עושר ובשמאלה בימינה ימים
שי' שכת"ר רצון ויהי להם, בהמצטרך מהשי"ת ומבורכים בחלקם שמחים אנשים של חיים בריאים,

טובות. ושנים ימים לאורך אמיתי נחת רוב מהם ירווה
בברכה.

תשט"ז מנ"א, כ"ב ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

ונשואין שידוכין עם בקשר תחי' בתו אודות כותב בו - הכתיבה זמן הוראת בלי - מכתבו על במענה
שלה. להמדובר או אלי' אכתוב אשר בסברא ומסיים

מבלי הבאים התעוררות דברי אשר בזה, העיקרים הטעמים ואחד הרב, בית כלל נוהג זה אין הנה
אשר זאת ועוד כו"כ, מתמעטת השפעתם אליו, שכותבים במי שהוא כל אחיזה ולבלי מוקדמת שאלה
הענין בזה שאין כיון נחלש, כחו זה, על שבא המענה גם בשאלה אליו שנכתב זה פונה זה אחרי אם גם
כיון אשר טעם עוד יש דידי' בנדון הרי האמור, כל על נוסף הראשונה, בפעם במענה אשר חדשות דפנים
שנתקבלו ההרגש אצלה שיהי' ביותר מהנכון כותב אודותם הענינים אותן כל לו הבטיחה תחי' שבתו
למילוי האחריות רגש מתגדל עי"ז אשר אחוז, במאה דברי' על סומכין וכאילו גדולה הכי בבטחה דברי'
ביותר קטנה (במדה בהאשה תלוים הם הרי כותב אודותם שהענינים ובפרט במוחש, וכנראה ההבטחה,
ומבלי טוב הכי באופן אלו ענינים כל לנהל יכולה האשה של הטוב שברצונה אומרת זאת בהבעל), -

ניכרים. קישוים
בז המוסגר במכתבי עכ"פ באתי זה המתאיםבכל באופן ינצלו תועלת, להביא יכול דעתו לפי ואם ה,

הזמן. ולתנאי הנ"ל נפש לתכונת
להודיע הזכות וגם החובה אני מרגיש ומנהיגו, עולם מבורא פרטית בהשגחה הוא ענין שכל כיון
והם: נפש, לכל השוים השיעורים בשלשת זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של התקנה ע"ד
עם חומש פרשה לימוד ב) הבקר, תפלת אחר יום בכל החדש לימי שנחלק כפי - תהלים שיעור אמירת
ומה השנה, לימות התניא שנחלק כפי יום בכל תניא שיעור לימוד ג) השבוע, של מהסדרה רש"י פירוש

ולהבא. מכאן עכ"פ אותם שישמור ונכון טוב
האמור. לכל בבשו"ט

תשט"ז מנ"א, כ"ג ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

למרוקה לחזור לו מציע ואביו שנה, עשרה שבע בן שהוא כותב בו מנ"א, מי"ח מכתבו על במענה
בפרנסתו. לו לעזור

שפרנסת כיון כי וכלל, כלל האמור לי נראה אין בענינו הנה אב, דכבוד הענין גודל שידוע אף והנה
מצב להיטיב תועלת זה אין תורתו מלימוד שיבטל זה ידי שעל בודאי התורה, בנותן תלוי' האדם
ייטיב לכל ומפרנס הזן אשר ספק בלי ושקידה בהתמדה ללמוד שיוסיף ידי שעל זאת, ועוד הפרנסה,
בקיום בהידור ובחסידות בנגלה בלימוד יוסיף ישמע לדעתי ואם למקום, דרכים וכמה אביו, פרנסת מצב

שיחיו. ביתו ובני לאביו וגם לו יהי' וטוב כמובן בזה, מהעיקרים התפלה ובעבודת המצות
בברכה,

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
מזכיר



äàøàéïåùàø íåé ñåì÷ðåàèô

àéåëäàøïåùàøäëøa íBiä íëéðôì ïúð éëðà §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈
äìì÷ei''yx:æë-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà §¨¨«¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤

íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýé úåöî¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−
íBiäi''yx:çë-ìà eòîLú àì-íà äììwäå ©«§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤

øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà ýåýé úåöî¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯
íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ízrãé-àì øLà íéøçài''yx:ñèëék äéäå £¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨À̈¦³
éäìà ýåýé Eàéáéäzà-øLà õøàä-ìà E §¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬

-ìr äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©
ìáér øä-ìr äììwä-úàå íéføb øäi''yx: ©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«

ìàBáî Cøc éøçà ïcøiä øára änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìeî äáøra áLiä éðrðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ

äøî éðBìà ìöà ìbìbäi''yx:àìízà ék ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«¦³©¤Æ
õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøár«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤

da-ízáLéå dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLài''yx:éåì £¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈¦«©§¤¨«

˜„ÔBÎÈÓכו ·‰È ‡�‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈËÂÏe ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈכז˙È »≈ƒ¿»¿»ƒ»

ÈÈc ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯aƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈכח‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe »≈¿»«»ƒ»

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜¿̇«¿¿ƒ«»«¿»¡»¬

„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈

˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚכטÈ‰ÈÂ «¿«»ƒ»¿«¿ƒ≈

Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ

˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ z‡«¿»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»

˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË ÏÚ ‡iÎ¯·Ó¿»¿«»«»ƒ¿ƒƒ¿»

:Ï·ÈÚ„ ‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ¿«¿«»«»¿≈»

„c¯È�‡ל ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

‡LÓL È�ÏÚÓ Á¯‡ È¯BÁ‡¬≈…««¬»≈ƒ¿»

‡¯LÈÓa ·˙Èc ‰‡�Ú�k ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¬»»¿»≈¿≈¿»

:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

c¯È�‡לא ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»

ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈«»«¿»«¿»

d˙È Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»≈¿¿≈¿»«

é"ùø

(ÂÎ)‰ÏÏ˜e ‰Î¯a .Ô˙� ÈÎ�‡ האמּורֹות.¯‡‰ ¿≈»…ƒ…≈¿»»¿»»ֲָ
ּגרּזים עיבל:ּבהר עלֿ.‡˙Î¯a‰Œ‰(ÊÎ)ּובהר ְְְִִֵַַָ∆«¿»»ַ

ּתׁשמעּו:מנת ‡�ÈÎ(ÁÎ)אׁשר ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓ ְְְֲִֶָƒ«∆∆¬∆»…ƒ
'B‚Â ˙ÎÏÏ ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ.ׁשּכל למדּת הא ¿«∆∆¿∆«»∆∆¿ְֶַָָָָ

הּדר מּכל סר הּוא הרי ּכֹוכבים, עבֹודת ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָהעֹובד
אמרּו: מּכאן יׂשראל. הּמֹודה(ספרי)ׁשּנצטּוּו 'ּכל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּכּלּה': הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ְְֲִֵַַַָָָָֻּבעבֹודת
(ËÎ)‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙�Â.ית' ּכתרּגּומֹו: ¿»«»∆«¿»»ְְַָ

הּמברכים: את ÌÈf¯bמברכיא', ¯‰ŒÏÚ.(לב (סוטה ְְְְִֶַַָָָ««¿ƒƒ
ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, הֹופכין ּגרּזים הר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכלּפי

יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּכל"ּברּו וגֹו'", ּומּסכה פסל ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
,'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה אמרּו ׁשּבּפרׁשה, ְְְִִִֶַַָָָָָָָהארּורים
ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם הפכּו ּכ ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

סימן:.‰n‰Œ‡Ï‰(Ï)ּבקללה: ּבהם .‡È¯Áנתן ְִָָ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈
הּירּדן, העברת וזהּואחרי למרחֹוק, והלאה הרּבה ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

"אחרי", מפלגלׁשֹון "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ
‰LÓMהּוא: ‡B·Ó C¯c.לצד הּירּדן מן להּלן ∆∆¿«∆∆ְְְִֵַַַַָ

ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח הּמקרא וטעם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמערב.
ּבפׁשטא, נקּוד "אחרי" טעמים, ּבׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּננקדּו
'אחרי היה ואם ּדגּוׁש. והּוא ּבמׁשּפל נקּוד "ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָו"דר
ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה אחד, דיּבּור 'ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָדר

ורפה: ּבפׁשטא "ו"דר ,הפּו ‰ÏbÏbּבׁשֹופר ÏeÓ. ְְְְְֶֶֶַָָָָ«ƒ¿»
מן Ó¯‰הּגלּגל:רחֹוק È�BÏ‡.ׁשּנאמר הּוא, ׁשכם ְִִַָָ≈≈…∆ְֱֶֶֶַ

יב) מֹורה(בראשית אלֹון עד ׁשכם, מקֹום "עד ::" ְְֵֶֶַַ
(‡Ï)'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk.ׁשלנּסים ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ִִֶ

הארץ: את ותירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָירּדן



äàøáéïåùàø íåéñåì÷ðåà ö

áì-úàå íéwçä-ìk úà úBùrì ízøîLe§©§¤´©«£½Ÿ¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áéàà íéètLnäå íéwçä älàøL Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´
éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯

éúáàízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì Eì E £Ÿ¤²§−§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬
:äîãàä-ìr íéiçá-ìk-úà ïeãaàz ãaà ©¦−©¨«£¨¨«©¥´Â§©§Â¤¨

ízà øLà íéBbä íL-eãár øLà úBî÷nä©§Ÿº£¤¯¨«§¨´©¦À£¤¬©¤²
íéîøä íéøää-ìr íäéäìà-úà íúà íéLøé«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³¨«¨¦Æ

ïðrø õr-ìk úçúå úBòábä-ìråi''yx: §©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«
â-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤

éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå íúávî©¥´Ÿ½̈©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬
-ïî íîL-úà ízãaàå ïeòcâz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−§©¥®§¦©§¤´¤§½̈¦

àeää íB÷näi''yx:ãýåýéì ïk ïeùrú-àì ©¨−©«Ÿ©«£´Ÿ¥½©«Ÿ̈−
íëéäìài''yx:äøçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ék ¡«Ÿ¥¤«Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧

BîL-úà íeùì íëéèáL-ìkî íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨¦§¥¤½¨¬Ÿ¤§−
ì íLänM úàáe eLøãú BðëLi''yx:ìàøùé ¨®§¦§¬¦§§−¨¬¨¨«¨

åúîeøz úàå íëéúøNrî úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´

:da Ôe·˙È˙Âלב„aÚÓÏ Ôe¯h˙Â ¿≈¿«¿ƒ¿¿∆¿«

‡�‡ Èc ‡i�Èc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È»»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰ÈאÔÈl‡ »≈√»≈»≈ƒ≈

„aÚÓÏ Ôe¯h˙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ¿̃»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«

C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»

Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ CÏ»¿≈¿«»«»ƒ«

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ב‡„a‡ «»ƒ««¿»«»»

eÁÏÙ Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡¿̇«¿»»«¿«»ƒ¿»

ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿

ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË ˙È»«¬»¿««»»«»¿«

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e ‡˙Ó»̄»»¿»ƒ««

Ôe¯a˙˙eג ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿

Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó˜ ˙È»»»¿«¬≈≈¿

˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ‡¯e�aÔeˆˆB˜z ÔB‰ ¿»¿«¿≈«¬»¿¿¿

‡¯˙‡ ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â¿¿»ƒ¿ƒ«¿»

:‡e‰‰דÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï «»«¿¿≈√»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡הÈc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡ ¡»¬∆»≈¿«¿»ƒ

ÔBÎÈË·L ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»ƒ¿≈

˙È·Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dz�ÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

Â�ÒÎ˙ו ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«

˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ ÔBÎÈL„e˜¿≈¿»«¿¿»≈¿»

ÔBÎÈ¯„�Â ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡«¿»∆¿¿ƒ¿≈

é"ùø

(·)Ôe„a‡z „a‡.,"ּתאּבדּון" ּכ ואחר "אּבד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ
מה) יׂשראל(ע"ז ּבארץ זרה עבֹודה לעֹוקר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכאן

אחריה: לׁשרׁש ׁשּצרי¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆
'B‚Â ÌLŒe„·Ú.את" מהם? ּתאּבדּון אלהיהםּומה »¿»¿ְְֱֵֵֶֶֶַַֹ

ההרים על הרּבה:.ÁaÊÓ(‚)":אׁשר אבנים ׁשל ֲִֶֶַָƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ
‰·vÓ.,ּבימֹוס והיא אחת, אבן (אלטאר)ׁשל «≈»ְִִֶֶֶַַ

ּבּמׁשנה מז)ׁשּׁשנּויה מּתחּלתּה(ע"ז ׁשחצבּה 'אבן : ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
הּנעבד:.‡L¯‰לבימֹוס': ‡˙Œאילן Ìz„a‡Â ְִ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆

ÌÓL.(מו ּגליא'(שם 'ּבית לגנאי: ׁשם להם לכּנֹות ¿»ְְְִֵֵֶַַַָָ
קֹוץ': 'עין ּכל', 'עין ּכריא', 'ּבית לּה ְִֵֵֵַָָֹקֹורין

(„)Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï.,מקֹום ּבכל לּׁשמים להקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ
"ונּתצּתם אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכי
ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמזּבחתם

מן(ספרי) אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאזהרה
'וכי יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמזּבח,
הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּתעלה
עונֹותיכם ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלא

ׁשּיחרב': אבֹותיכם ˙„¯eL(‰)למקּדׁש B�ÎLÏ. ְְֲִֵֵֵֶֶַָ¿ƒ¿ƒ¿¿
ׁשילה:(ספרי) מׁשּכן ׁשל.ÌÎÈÁ·ÊÂ(Â)זה ׁשלמים ְִִֶַֹ¿ƒ¿≈∆ְִֶָ
ׁשני.ÌÎÈ˙¯NÚÓחֹובה: ּומעׂשר ּבהמה מעׂשר ָ«¿¿…≈∆ְֲֲִֵֵֵַַַָ



äàøáééðù íåé ñåì÷ðåààö

íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå íëãé¤§¤®§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−
íëðàöåi''yx:æýåýé éðôì íL-ízìëàå §«Ÿ§¤«©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´

ízà íëãé çìLî ìëa ízçîNe íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤À§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−
éäìà ýåýé Eëøa øLà íëézáeEi''yx:çàì ¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ

íBiä ät íéùò eðçðà øLà ìëk ïeùrú©«£½ŸÂ§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²Ÿ−Ÿ©®
åéðéra øLiä-ìk Léài''yx:èíúàá-àì ék ¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬«Ÿ¨¤−

-øLà äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈£¤
éäìà ýåýéCì ïúð Ei''yx:é-úà ízøárå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤

ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiäíëéäìà ©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

çèa-ízáLéå áéáqîi''yx:ìåçá ë"òéðùàéäéäå ¦¨¦−¦«©§¤¤«©§¨¨´
ì Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷näïkL ©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ§©¥³

éëðà øLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„�Â¿ƒ¿»≈¿≈¿

:ÔBÎ�ÚÂזÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â ¿«¿¿≈¿«»√»¿»

˙eËLB‡ ÏÎa Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿∆¡¿…»

Èc ÔBÎÈza L�‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È∆¿«∆¡«»≈ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ CÎ¯·חÔe„aÚ˙ ‡Ï »¿»¿»¡»»»«¿¿

‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈ„·Ú ‡�Á�‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»»

:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„≈¿«»»¿»»√»ƒ

È·Ï˙ט ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÒÁ‡Ïe ‡ÁÈ�¿»»¿«¬»»«¿»¡»»»≈

:CÏי‡�c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â »¿«¿¿»«¿¿»

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿«¿»«¿»¡»¬

ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈ�ÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»

¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈ƒ¿¿

:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Âיא‡¯˙‡ È‰ÈÂ ¿≈¿¿»¿»ƒ≈«¿»

da ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈

Ôn˙Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»

ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc Ïk ˙È Ôe˙Èz«¿»»ƒ¬»¿«≈»¿

ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ�Â ÔBÎÈ˙ÂÏÚ¬»»≈¿ƒ¿«¿≈

ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

é"ùø

החֹומה: מן לפנים ÌÎ„Èלאכל ˙Óe¯z.אּלּו ְֱִִִֶַָֹ¿«∆¿∆ֵ
ּבהם ׁשּנאמר כו)הּבּכּורים, הּכהן(דברים "ולקח : ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

:"מּיד ÌÎ¯˜aהּטנא ˙¯Î·e.,לּכהן לתּתם ִֶֶֶַָ¿……¿«¿∆ְִֵַָֹ
ׁשם: ‰'(Ê)ויקריבם EÎ¯a ¯L‡.(ספרי)לפי ְְִֵַָ¬∆≈«¿ְִ

‡�Á�e(Á)הבא:הּברכה, ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï ְֵַָָָ…«¬¿…¬∆¬«¿
'B‚Â ÌÈNÚ.עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, מּוסב …ƒ¿ְְְִִֶַַַָָ

מּיד הּירּדן, את ּכׁשּתעברּו וגֹו'", הּירּדן מּתריםאת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
וחּלּוק, ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה י"ד ּכל ּבבמה להקריב ְְְְִִִֶֶַַָָָָָאּתם
ּפה מקריבים ּׁשאּתם מה ּכל ּתקריבּו לא ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹּוּבבמה
ּכׁשר והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּיֹום
אבל ּונדבֹות, נדרים ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו ְְְְֲֲִִַַַָָָָָלהקריב
ּכל "איׁש וזהּו: והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבמה,
על מתנּדבים ׁשאּתם ּונדבֹות נדרים ּבעיניו", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּיׁשר
חֹובה, ידי על ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹידי

ּבבמה ּתקריבּו קיז)אֹותם Œ‡Ï(Ë):(זבחים Èk ְְִַָָָƒ…
Ì˙‡·.(ספרי)אֹותן ׁשנהּכל ּכמֹו.zÚŒ„Ú‰:י"ד »∆ָָָָ«»»ְ

קיט).‡n‰ŒÏ�Áe‰עדין: ׁשילה(זבחים .‰ÏÁp‰:זֹו ֲִַ∆«¿»ִֹ««¬»
ירּוׁשלים: Ìz·LÈÂ(È)זֹו Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ ְִַָ«¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆

ı¯‡a.חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ׁשּתחּלקּוה, »»∆ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשבטֹו: ÌÎÏואת ÁÈ�‰Â.וחּלּוק ּכּבּוׁש לאחר ְְִֶ¿≈ƒ«»∆ְְִִַַ

ג)ּומנּוחה לנּסֹות(שופטים ה', הניח אׁשר הגֹוים מן ְְֲִִִֵֶַַַָ
אז: ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין יׂשראל, את ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבם

(‡È)'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â.הּבחירה ּבית לכם ּבנּו ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ
ּבדוד אֹומר הּוא וכן ז)ּבירּוׁשלים, "ויהי(ש"ב : ְְְִִִִֵֵַַָָ

מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ּבביתֹו הּמל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיֿיׁשב
אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן הּמל וּיאמר ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּסביב,
ּבתֹו יׁשב האלהים וארֹון ארזים ּבבית ְְֱֲֲִִֵֵֵַָָֹֹיֹוׁשב

B‚Â':היריעה" e‡È·˙ ‰nL.לענין אמּור למעלה ְִַָ»»»ƒ¿ְְְְִַַָָ
חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, לענין אמּור וכאן ְְְְְְִִִִַַָָָָָֹׁשילה,
ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: זֹו ּבין הּתר ליּתן ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּכתּוב,
הּבמֹות היּו לגבעֹון, ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ְְְְְִַָָָָָָּובאּו

לירּוׁשלים: ׁשּבאּו עד �„¯ÌÎÈמּתרֹות ¯Á·Ó. ִִֶַַָָָֻƒ¿«ƒ¿≈∆
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íëéúøNrî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

ýåýéìi''yx:áéíëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe ©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼
íëéúäîàå íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®
äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈

:íëzàâééúìr äìrz-ït Eì øîMä-ìëa E ¦§¤«¦¨´¤§½¤«©«£¤−«ŸŸ¤®§¨
äàøz øLà íB÷îi''yx:ãéíB÷na-íà ék ¨−£¤¬¦§¤«¦´¦©¨º

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLàäìrz íL E £¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈©«£¤´
éúìrjeöî éëðà øLà ìk äùrz íLå Ei''yx: «ŸŸ¤®§¨´©«£¤½Ÿ²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤«¨

åèøNá zìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøák-ìëa Eì-ïúð øLà E §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨

éørLéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
ìiàëåi''yx:æèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

íénk epëtLzi''yx:æééørLa ìëàì ìëeú-àìðâc øùrî EELøéúå E ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³Ÿ§¨«§Æ§¦«§´

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„� ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

‡Ôezיב ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«

ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙�·e ÔBÎÈ�·e¿≈¿»≈¿«¿≈

ÔBÎÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â¿«¿»≈¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈

‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚיג‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿»

:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C˙ÂÏÚ ˜q«̇≈¬»»»¿»«¿»ƒ∆¡≈

ÈÈיד ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·L ÔÓ „Áa¿«ƒƒ¿»«»«≈¬»»»

:C„wÙÓ ‡�‡ Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â¿«»«¿≈…ƒ¬»¿«¿»

ÒBkzטו CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Na ÏeÎÈ˙Â¿≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

‡·‡ÒÓ CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ·‰È Ècƒ¿«»¿»ƒ¿»¿»»»

‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Âטז‡Ï ‡Óc „BÁÏ ¿«¿»¿¿»»

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ≈̇¿««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈÂ¯˜aיז ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»

CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ«¿«ƒ»«¿»ƒ¿»

Èc C¯„� ÏÎÂ C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e¿≈»¿»»¿»ƒ¿»ƒ

é"ùø

הּמבחר: מן ׁשּיביאּו EÏ(È‚)מלּמד ¯ÓM‰. ְְִִֵֶַַָָֻƒ»∆¿
ּת(ספרי) "לא הּדבר:לּתן על ÌB˜ÓŒÏÎaעׂשה" ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»

‰‡¯z ¯L‡.מקריב אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ¬∆ƒ¿∆ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָ
הּכרמל: ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, ּפי ְְְִִִֵֶַַַַָָעל

(„È)EÈË·L „Á‡a..ּבנימין ׁשל למעלהּוּבחלקֹו ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ
ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה הּגרן את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּדוד
ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן מקֹום ּומּכל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹהּׁשבטים,

�ELÙ(ÂË)היה: ˙e‡ŒÏÎa הּכתּוב.¯˜ ּבּמה ָָ«¿»«««¿¿ֶַַָ
ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר אם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹמדּבר?
"ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא הרי אמּורים, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָהקרבת
בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ה' ְְְְְְְֱִֶֶַַָָָָָֹֹֻירחיב
מּום, ּבהם ׁשּנפל ּבקדׁשים מדּבר? ּזה ּבּמה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָוגֹו'",
עֹובר? מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ויאכלּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּיּפדּו

"רק": לֹומר: zÏÎ‡Âּתלמּוד ÁaÊz..טו (בכורות ְַַַƒ¿«¿»«¿»
עג) אכילהיבמות אּלא וחלב ּגיזה הּתר ּבהם ל ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאין

זביחה: ידי B‰h‰Â¯על ‡Óh‰.מּכח ׁשּבאּו לפי ְְִֵַָ«»≈¿«»ְִִֶַָֹ
ּבהם ׁשּנאמר ז)קדׁשים אׁשרֿיּגע(ויקרא "והּבׂשר : ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּטמא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", לא ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבכלֿטמא
א אחת:ֹוכליןוטהֹור Ïi‡ÎÂּבקערה È·vk.ׁשאין ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ֵֶ

מהם: ּבא Ïi‡ÎÂקרּבן È·vk.הּזרֹוע מן לפטרן ְֵֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְִַַָָ
והּקבה: ˙‡eÏÎ(ÊË)והּלחיים ‡Ï Ìc‰ אף.¯˜ ְְְִֵַַַָָ««»……≈ַ

ּבֹו ל ׁשאין ׁשאמרּתי ּפי לאעל ּבּמזּבח, ּדם זריקת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ÌÈnkּתאכלּנּו: epÎtLz.ׁשאין ל צרילֹומר ְֶֹƒ¿¿∆«»ƒְִֵֶַָ

את להכׁשיר ּכּמים, הּוא הרי אחר: ּדבר ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכּסּוי.
עד)הזרעים חולין ּבא.ÏÎe˙Œ‡Ï(ÊÈ):(ספרי. ְִַָ…«ָ

הּדבר: על תעׂשה" "לא לּתן .ÏÎe˙Œ‡Ïהּכתּוב ֲִֵֶַַַַָָָֹ…«
אּתה, 'יכל אֹומר: ּבןֿקרחה יהֹוׁשע ְְִֵֶַַַָָָָֹֻרּבי
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àöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåðéøãð-ìëå EE §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤̧Æ
éúáãðå øcz øLàEãé úîeøúe Ei''yx:çéék £¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«¦¿

éäìà ýåýé éðôì-íàøLà íB÷na epìëàz E ¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ£¤̧
éäìà ýåýé øçáéðáe äzà Ba EEzáe E ¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråzçîùå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«Ÿ©§À̈
éäìà ýåýé éðôìEãé çìLî ìëa Ei''yx: ¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
Eúîãà-ìri''yx:ñëéäìà ýåýé áéçøé-ékE ©©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬

äìëà zøîàå Cì-øac øLàk Eìáb-úà¤§ª«§»©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´
úeà-ìëa øùa ìëàì ELôð äeàú-ék øùá̈½̈Ÿ¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ¨¨®Ÿ§¨©©¬

øùa ìëàz ELôði''yx:àëEnî ÷çøé-ék ©§§−Ÿ©¬¨¨«Ÿ¦«¦§©̧¦§¹
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷näBîL íeùì E ©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´Ÿ§´

ðàvîe Eø÷aî zçáæå íLýåýé ïúð øLà E ¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
éørLa zìëàå Eúéeö øLàk EìELôð úeà ìëa Ei''yx:áëøLàk Cà §½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À©«£¤̧

åcçé øBähäå àîhä epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé¥«¨¥³¤«©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈

:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„�Â ¯cƒ̇«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

dpÏÎÈzיח C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈

da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡«¿¿»¿«»¿«¿»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

È˙יט ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»

:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ Ïk È‡ÂÏכÈ¯‡ ≈»≈»»««¿»¬≈

È„ ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ

È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈

ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ� ÈÚ¯zƒ̇ƒ¿≈«¿»¿≈«ƒ¿»¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz CLÙ� ˙eÚ¿̄«¿»≈ƒ¿»

Ècכא ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒ

dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈

·‰È Èc C�ÚÓe C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz«»¿ƒƒ»≈»»ƒ¿«

ÏeÎÈ˙Â Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ¿»»¿»ƒ«≈ƒ»¿≈

:CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»¿…¿«¿»

Na¯כב ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿«

‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk ‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë«¿»¿«¿»≈≈¿ƒ≈¿»»»

é"ùø

ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ טו)אבל "ואת(יהושע ְְֲֵֵֶַַַָ
יהּודה ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹהיבּוסי
לפי רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, יכֹולים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלהֹוריׁשם",
מערת מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכרת
אּלא היּו, חּתּיים אּלא היּו יבּוסים ולא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמכּפלה,
דרּבי ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹעל

לו)אליעזר ׁשּנאמר(פ' והּוא ה), ב "ּכי(שמואל : ְֱֱִִֶֶֶֶַ
ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", העורים ְְְְְִִִִִִֶֶַָָאםֿהסיר

הּׁשבּועה את E¯˜a:עליהם ˙¯Î·e.אזהרה ְֲֵֶֶַָ¿……¿»¿ְַָָ
E„Èלכהנים: ˙Óe¯˙e.הּבּכּורים:אּלּו(ÁÈ)È�ÙÏ ְֲִֹ¿«»∆ִִֵַƒ¿≈

החֹומה.‰' מן EÈ¯ÚLa:לפנים ¯L‡ ÈÂl‰Â.אם ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ִ
לֹו ּתן ראׁשֹון, מעׂשר ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָאין
על הזמינהּו עני, מעׂשר ל אין עני! ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָמעׂשר

:ׁשלמי(ËÈ)EÏ ¯ÓM‰.על תעׂשה' 'לא לּתן ְֶָƒ»∆¿ֲִֵֶַַֹ
עליו.E˙Ó„‡ŒÏÚהּדבר: מזהר אינ ּבּגֹולה, אבל ַָָ««¿»∆ְְֲֵַָָָָָֻ

יׂשראל: מענּיי B‚Â'(Î)יֹותר ·ÈÁ¯ÈŒÈk.חולין) ְֲִִֵֵֵֵָƒ«¿ƒ¿
לאכלפד) אדם יתאּוה ׁשּלא ארץ ּדר ּתֹורה ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלּמדה

ועׁשר: ידים רחבת מּתֹו אּלא e‡ŒÏÎa˙ּבׂשר ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ¿»««
'B‚Â ELÙ�.(ט"ז ּבׂשר(שם להם נאסר ּבּמדּבר אבל «¿¿¿ְְֱֲִֶֶַַַָָָ

ׁשלמים: ּומקריבּה מקּדיׁשּה ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻחּלין
(‡Î)ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk.לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְַָֹֹ

ׁשהּמׁשּכן עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָולעׂשֹות
עּמכם הֹול:E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ.חולין) ִֵֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒ

והןכח) יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלמדנּו
מּסיני: למׁשה ׁשּנאמרּו ׁשחיטה ‡C(Î·)הלכֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹ«

'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k.לאכלן מזהר אינ «¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְֵָָָֻ



äàøáééùéìù íåéñåì÷ðåà ãö

epìëàéi''yx:âëék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø «Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬
-ír Lôpä ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä©−̈´©®̈¤§«ŸŸ©¬©¤−¤¦

øùaäi''yx:ãëepëtLz õøàä-ìr epìëàz àì ©¨¨«Ÿ−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−
íénki''yx:äëEì áèéé ïrîì epìëàz àì ©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ
éðáìeéøçà Eéðéra øLiä äùrú-ék E §¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬Ÿ©¨−̈§¥¥¬
ýåýéi''yx:åëéLã÷ ÷øøLà Eéøãðe Eì eéäé-E §Ÿ̈«©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®

ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà úàáe àOzi''yx: ¦¨´½̈¨¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«
æëéúìr úéùråçaæî-ìr ícäå øùaä E §¨¦³Ÿ¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨Ÿ́§©½̈©¦§©−

éäìà ýåýééçáæ-íãå Eçaæî-ìr CôMé E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ
éäìà ýåýéìëàz øùaäå Ei''yx:çëøîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈ŸŸ¥«§´Ÿ

éëðà øLà älàä íéøácä-ìk úà zrîLå§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−
éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöîéøçà E-ãr E §©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤̧Æ©

ýåýé éðéra øLiäå áBhä äNrú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìàEi''yx:ñéùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¡Ÿ¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬

:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Âכג„BÁÏ ¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈¿

È¯‡ ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈

ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ� ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈

:‡¯Na ÌÚ ‡LÙ�כד‡Ï «¿»ƒƒ¿»»

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

dpÏÎÈzכה ‡ÏCÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a »≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»

¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a CÈ�·ÏÂ¿ƒ¿»«¿»¬≈«¿≈¿»»

:ÈÈ Ì„˜כוCÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ √»¿»¿«¿«¿»

È˙È˙Â ÏBhz C¯„�Â CÏ ÔB‰Ècƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ïכז„aÚ˙Â ¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«¿≈

‡Áa„Ó ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»

CÈL„e˜ ˙ÒÎ� Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»

C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó ÏÚ CÙzLÈƒ¿¿≈««¿¿»«¿»¡»»

:ÏeÎÈz ‡¯N·eכח˙È Ïa˜˙e ¯Ë ƒ¿»≈«¿««»

C„wÙÓ ‡�‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»

„Ú C¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«

¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜כטÈÈ ÈˆLÈ È¯‡ √»¿»¡»»¬≈¿≈≈¿»

ÏÏÚ z‡ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡¡»»»«¿«»ƒ«¿»≈

é"ùø

מּתר, חלּבן ואּיל ּצבי מה אי חּליןּבטהרה; אף ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד מּתר? ÊÁ˜(Î‚)":חלּבן ˜¯ ְְֶַַַָָֻ«¬«

Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï.(ספרי),"חזק" ּׁשּנאמר מּמה ¿ƒ¿ƒ¬…«»ֱֲִֶֶַַַ
הצר לפיכ לאכלֹו. ּבדם ׁשטּופים ׁשהיּו למד ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻאּתה
עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָלֹומר
עד ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא לא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹאֹומר:

ּבמצות, להתחּזק צרי אּתה ׁשהּואּכּמה הּדם, אם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הצר לֹו, מתאּוה אדם ׁשאין מּמּנּו, להּׁשמר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻקל

מצות לׁשאר וחמר קל ּבאזהרתֹו, לחּזק:Œ‡ÏÂ ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ¿…
¯Na‰ŒÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙.(ספרי קב. אזהרה(חולין …««∆∆ƒ«»»ְַָָ

החי:לאבר epÏÎ‡z(Î„)מן ‡Ï.(ד (כריתות ְִֵֶַַ……¿∆
לדם epÏÎ‡z(Î‰)הּתמצית:אזהרה ‡Ï.חולין) ְְְִַַַַָָ……¿∆

לדםקלב) B‚Â'האברים:אזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ. ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿
כג) הּדם,(מכות אם מצות: ׁשל ׂשכרן מּתן ּולמד ְְְִִֵֶַַַַָָָֹצא

לֹו זֹוכה מּמּנּו הּפֹורׁש מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנפׁשֹו

ׁשל ׁשּנפׁשֹו ועריֹות, לגזל וחמר קל אחריו, ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּולבניו
להם: מתאּוה ˜„EÈL(ÂÎ)אדם ּפי.¯˜ על אף ְִֶַָָָָ«»»∆ִַַ

את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻֻׁשאּתה
אּלא הקרבה, ּבלא ּבׁשערי ּולאכלן ְְְְְֳִִֶֶַַָָָָָָָֹהּקדׁשים

הּבחירה: לבית EÈ˙ÏÚ(ÊÎ)להביאם ˙ÈNÚÂ.אם ְְֲִִֵַַָָ¿»ƒ»……∆ִ
הּמזּבח, ּגּבי על והּדם הּבׂשר ּתן הן, ואםעלֹות ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

הּמזּבח על יּׁשפ זבחי ּדם הם, ׁשלמים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזבחי
ּדרׁשּו ועֹוד ּתאכל"; "והּבׂשר :ּכ ואחר ְְְְְִֵַַַָָָָָֹּתחּלה,

על(ספרי)רּבֹותינּו ללּמד ׁשּבא ,"קדׁשי "רק : ְֵֵֶֶַַַַָָָ
לארץ, ׁשּבחּוץ ועלהּקדׁשים הּתמּורֹות על ּוללּמד ְְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּיקריבּו: קדׁשים זֹו(ספרי).ÓL¯(ÁÎ)ולדֹות ְְִִֶַַָָ¿…

ּתׁשּכח, ׁשּלא ,ּבבטנ לׁשמרּה צרי ׁשאּתה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשנה,
ׁשּנאמר כב)ּכענין ּתׁשמרם(משלי ּכי נעים "ּכי : ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

הא ּותקּים. ׁשּתׁשמע אפׁשר ׁשנית, ואם ,"ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבבטנ
מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו מעׂשה:ּכל ּבכלל ‡˙אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ≈



äàøâééùéìù íåé ñåì÷ðåàäö

éðtî íúBà úLøì änL-àáíúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈
:íöøàa záLéåìL÷pz-ït Eì øîMä §¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ

éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸
älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ

éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úài''yx:àì-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ
éäìà ýåýéì ïë äùrúýåýé úárBz-ìë ék E ©«£¤Ÿ́¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹

íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN øLà£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ
íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàåi''yx: §¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«

âéàíëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
àìå åéìr óñú-àì úBùrì eøîLú BúàŸ¬¦§§−©«£®Ÿ«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ

epnî òøâúi''yx:ôáBà àéáð Eaø÷a íe÷é-ék ¦§©−¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−
çéìà ïúðå íBìç íìúôBî Bà úBà Ei''yx: Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²−¬¥«

CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï¿«»¿»»»»¿ƒ√»»

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È ˙¯È˙Â¿≈«»¿¿≈«¿«¿¬

˙Ï˜zל ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»«

CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc ¯˙a ÔB‰È¯˙a«¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ√»»

¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿¿≈«

˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡�‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

‡C‰Ïלא ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»

È�Ò Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Óc Ïk È¯‡¬≈»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈

˙È Û‡ È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú¬»¿«¬»¿¬≈«»

‡¯e�a ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙�a ˙ÈÂ ÔB‰È�a¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏאÈc ‡Ób˙t Ïk ˙È ¿«¬»¿»»ƒ¿»»ƒ

Ôe¯hz d˙È ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡¬»¿«≈»¿»≈ƒ¿

‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚ�Ó˙בC�Èa Ìe˜È È¯‡ ƒ¿¿ƒ≈¬≈¿≈»

˙‡ CÏ ÔzÈÂ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i·�¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆»»

é"ùø

ÌÈ¯·c‰ŒÏk.(שם)קּלה מצוה עלי חביבה ׁשּתהא »«¿»ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָ
חמּורה הּׁשמים:.‰Bh·:ּכמצוה .Li‰Â¯ּבעיני ְְֲִָָ«ְִֵֵַַָ¿«»»

לׁשֹון.L˜pzŒÔt(Ï)אדם:ּבעיני ּתרּגם אּונקלֹוס ְֵֵָָ∆ƒ»≈ְְְְִֵ
ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא אֹומר ואני ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹמֹוקׁש;
מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו יּוקׁש, ּבלׁשֹון נּו"ן ְֲִִִִִֵֶַַַָמצינּו

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ּבלׁשֹון ה)אבל (דניאל ְְְֲִִִֵָָ
אֹומר: אני זה ואף נקׁשן", לדא ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻ"וארּכּבתּה
להיֹות אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"ּפןּֿתּנקׁש

וכן מעׂשיהם, אחר קט)ּכרּו נֹוׁשה(תהלים "ינּקׁש : ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
עליו להיֹות הרׁשע את מקּלל ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָלכלֿאׁשרֿלֹו",
ממֹונֹו: אחר ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו רּבים, ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָנֹוׁשים

EÈ�tÓ Ì„ÓM‰ È¯Á‡.ׁשאׁשמידם ׁשּתראה אחר «¬≈ƒ»¿»ƒ»∆ְְִִֵֶֶֶַַַ
אּלּו? ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל יׁש ,ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמּפני
לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים מעׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻמּפני

:ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא ּכן, ‡ÎÈ‰ּתעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ≈»
e„·ÚÈ.על אּלא זרה, עבֹודה על ענׁש ׁשּלא לפי ««¿ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור (שמותזּבּוח ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ּבאכב) לגבּה, הּנעׂשים ּדברים לבּדֹו", לה' "ּבלּתי :ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ

לעבדּה זרה עבֹודה ׁשל ּדרּכּה ׁשאם ּכאן ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָולּמד
לפעֹור, ּפֹוער ּכגֹון אחר, אבןּבדבר וזֹורק ְְְְִֵֵֵֶֶַָָ

וקּטּור זּבּוח אבל וחּיב. עבֹודתֹו, היא זֹו ְְְְֲֲִִִִַַַָָָלמרקּוליס,
חּיב: ּכדרּכּה ׁשּלא אפּלּו והׁשּתחואה, ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹונּסּו

(‡Ï)Ì‰È�aŒ˙‡ Ì‚ Èk.(ספרי)את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְֶַַ
ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאבֹותיהם
ואכלֹו': ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָעֹובד

(‡)¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה.‡˙ ˙e¯ÓL:קּלה ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
˙BNÚÏ.האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן «¬ֲֲֲִִֵֵֶַַָֹ

הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ׁשּכל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹּבּפרׁשה,
'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ׁשאין ÛÒ˙Œ‡Ï:אּלא ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ……≈

ÂÈÏÚ.(ספרי)מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות חמּׁשה »»ְֲֲִִִִִִִָָָ
ארּבע ּכהנים:ּבלּולב, ּבברּכת Â�Ô˙(·)ּברכֹות ְְְְְֲִִַַַָָֹ¿»«

˙B‡ EÈÏ‡.ּבגדעֹון ׁשּנאמר ּכענין (שופטיםּבּׁשמים, ≈∆ְְְֱִִִֶֶַַַַָָ
ואֹומרו) אֹות", ּלי "ועׂשית חרב(שם): "יהיֿנא : ְְְִִִֵֶָָָֹ

וגֹו'": ÙBÓ˙אלֿהּגּזה B‡.:אחרים [ספרים ּבארץ ְִֶַָ≈ְֲִִֵֶָָָ
˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙�Â.ּדכתיב א)ּבּׁשמים, :(בראשית ¿»«≈∆ְִִִַַָ

ּולמֹועדים": לאתת ÙBÓ˙"והיּו B‡.,ּבארץ ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ



äàøâééùéìù íåéñåì÷ðåà åö

âéìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeøîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ
ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà äëìð¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈

:íãárðåãàeää àéápä éøác-ìà òîLú àì §¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½
ýåýé äqðî ék àeää íBìçä íìBç-ìà Bà²¤¥¬©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³
-úà íéáäà íëLéä úrãì íëúà íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤
:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨§©§¤−§¨©§§¤«

äeàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®
Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬

ïe÷aãú Báe eãárúi''yx:åBà àeää àéápäå ©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´©¿´
äøñ-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìçŸ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤Â¨Â̈
õøàî | íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´¥¤´¤
-ïî Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ¦

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcäda úëìì E ©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®
Eaøwî òøä zøráei''yx:ñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáE÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À
äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø Bà̄¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈

:‡˙ÙBÓ B‡ג‡˙‡ È˙ÈÈÂ ¿»¿≈≈»»

¯ÓÈÓÏ CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»

‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰�¿«»««¬««¿«»ƒ»

:ÔepÁÏÙ�Â Ôe�zÚ„ÈדÏa˜˙ ‡Ï ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈

ÌÏÁÏ B‡ ‡e‰‰ ‡i·� ÈÓb˙ÙÏ¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈

ÈÈ Èq�Ó È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»

ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»¿¿ƒ««ƒ≈

ÔBÎaÏ ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ»̄¬ƒ»¿»¡»¬¿»ƒ¿

:ÔBÎLÙ� ÏÎ·eה‡zÏÁc ¯˙a ¿»«¿¿»«««¿»

BÎ‰Ï‡ ÈÈ„ÔeÏÁ„z d˙ÈÂ ÔeÎ‰z Ô «¿»¡»¬¿»¿»≈ƒ¿¬

d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈

ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿

:Ôe·¯˜˙z dzÏÁ„·eו‡i·�e ¿««¿≈ƒ¿»¿¿ƒ»

‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰«»≈∆¿»«

ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¬≈«ƒ«¿»«¿»

‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈»¿≈«¿»

‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈«¿»

ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»

„·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈

:C�ÈaÓ LÈ·cזCpÎlÓÈ È¯‡ ¿ƒƒ≈»¬≈¿«¿ƒ»

Cz¯· B‡ C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡¬«ƒ»¿»¿«»

Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ƒ«¿»»«¿»ƒ

C‰� ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa CLÙ�Î¿«¿»¿ƒ¿»¿≈»¿«

‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙ�Â¿ƒ¿«¿«¬««¿«»ƒ»

é"ùø

ּכלֿ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדכתיב:
ואם לֹו", תׁשמע "לא כן ּפי על אף חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהארץ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו נֹותן מּפניֿמה ְִֵֵַַָָָֹּתאמר:
אלהיכם ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממׁשלה

e¯ÓLz(‰)":אתכם ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â.:מׁשה ּתֹורת ְֶֶ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ
eÚÓL˙ BÏ˜·e.:הּנביאים ˙e„·Úּבקֹול B˙B‡Â. ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…

˙„Ôe˜aּבמקּדׁשֹו: B·e.(יד ּבדרכיו:(סוטה הּדבק ְְִָƒ¿»ְִִֵָָָ
ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר חסדים, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹּגמל

הּוא: ּברּו מן.Ò¯‰(Â)הּקדֹוׁש הּמּוסר ּדבר ַָָ»»ִַָָָ
ּכן, לדּבר צּויתיו ולא נברא ולא היה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹהעֹולם,

(אבווענדונג): ּבלע"ז ÈaÓ˙דישטורנור"א E„t‰Â ְַַ¿«…¿ƒ≈

ÌÈ„·Ú.(ספרי)אּלא עלי לֹו אין ׁשּפדא,אפּלּו ¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶָָָ
E˙ÈÒÈ(Ê)ּדּיֹו: Èk.ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה אין ַƒ¿ƒ¿ֱֲֵֵֶֶֶַָָָ

כו) ּבי",(ש"א הסית ה' "אם ּבלע"ז: אמיטר"א ְְִִִֵַַ
ּכן: לעׂשֹות ׁשּמּׂשיאֹו רייצען], מאב:.‡EÈÁ[אן ֲִֵֶַַ»ƒֵָ

En‡ŒÔ·.פו)מאם הּׁשֹוכבת.E˜ÈÁ:(קידושין ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ֶֶַ
ּבלע"ז אפקיט"א ,ּב ּומחּוּקה ְְְְֵֶַַָּבחיק

וכן מג)(אנהאנגענד), הארץ",(יחזקאל "ּומחיק : ְֵֵֵֶָָ
ּבארץ: הּתקּוע k�ELÙמיסֹוד ¯L‡.,אבי זה ִֶַַָָָ¬∆¿«¿¿ִֶָ

וחמר קל ,ל החביבין את הּכתּוב ל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹּפרׁש
ּדברי.qa˙¯לאחרים: ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֵֶֶַַָֹ

אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ



äàøâééùéìù íåé ñåì÷ðåàæö

äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà äãárðå§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈
éúáàåEi''yx:çøLà íénrä éäìàî ©«£Ÿ¤«¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ

éìà íéáøwä íëéúáéáñjnî íé÷çøä Bà E §¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷îi''yx:è-àì ¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤«Ÿ

ðér ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàúE Ÿ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ
åéìr äqëú-àìå ìîçú-àìå åéìri''yx:éék ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«¦³

ääðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈
äðøçàa írä-ìk ãéå Búéîäìi''yx:àéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬

ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìàúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáráé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå £¨¦«§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ
:Eaø÷a äfä òøä øáck úBùrì eôñBéñ ¦´©«£ÀŸ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

âééør úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà EE ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
ì Eì ïúðøîàì íL úáLi''yx:ãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„Èח˙ÂÚhÓ ¿««¿«¿«¬»»»ƒ«¬«

ÔÈ·È¯˜c ÔBÎÈ�¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ

‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»

:‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂטdÏ È·È˙ ‡Ï ¿«¿»≈«¿»»≈≈≈

C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ≈¿»¿≈»

ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈

:È‰BÏÚיdpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡ ¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈

dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z C„È¿»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈

:‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»

‡¯Èיא ˙eÓÈÂ ‡i�·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈

ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡Ú·»»¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Èc C‰Ï‡¡»»ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓיבÏ‡¯NÈ ÏÎÂ ƒ≈«¿»¿»ƒ¿»≈

ÔeÙÒBÈ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈

:C�Èaיג„Áa ÚÓL˙ È¯‡ ≈»¬≈ƒ¿«¿«

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏידe˜Ù� ¿ƒ««»¿≈»¿»

eÈÚË‡Â C�ÈaÓ ‡ÚL¯ È�a ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»

é"ùø

ואפלה": לילה ּבאיׁשֹון יֹום, ‡L¯"ּבנׁשףּֿבערב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆
EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï.הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ

להם ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל
ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאבֹותיהם,

:'אבֹותי(Á)ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰. ֲֶ«¿…ƒ≈∆»¿…ƒ
סא) ּכ(סנהדרין אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ּפרט ְְִִֵֶַָָָָלּמה

טיבן למד אּתה קרֹובים, ׁשל מּטיבן הּכתּוב: ְִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר
אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין ּכׁשם רחֹוקים, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשל

ּברחֹוקים: ‰‡¯ıמּמׁש ‰ˆ˜Ó.(ספרי)חּמהזֹו ְִַָָƒ¿≈»»∆ַָ
העֹולםּולבנה מּסֹוף מהּלכים ׁשהן הּׁשמים, ּוצבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

סֹופֹו: BÏ(Ë)ועד ‰·‡˙Œ‡Ï.(שם)ּתאב ּתהא לא ְַ……∆ְֵֵָֹ
ׁשּנאמר לפי ּתאהבּנּו, לא יט)לֹו, "ואהבּת(ויקרא : ְְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאהב: לא זה את ,"ּכמֹו לרעÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ. ְֲֵֶֶַָֹֹ¿…ƒ¿«≈»
ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל נפׁשֹו על (שמותּבהתחּננֹו ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַֹ

ּתעזב:כג) לא לזה עּמֹו", ּתעזב "עזב :ÒBÁ˙ ‡ÏÂ ֲֲִֶַַָָֹֹֹֹ¿…»
ÂÈÏÚ E�ÈÚ.,"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: לפי ≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ

ּתחֹוס: לא זה ּבזכּותֹו:.ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂעל ּתהּפ לא ֶַָֹ¿…«¿…ְְִֵַֹ
ÂÈÏÚ ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ.(ספרי),חֹובה לֹו יֹודע אּתה אם ¿…¿«∆»»ִֵַַָָ

לׁשּתק: רּׁשאי אינ(È)ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk.יצא [אם ְְִֵַַֹƒ»…««¿∆ִָָ
ּדין מּבית יצא לחֹובה], החזירהּו זּכאי, ּדין ְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָמּבית

לזכּות ּתחזירהּו אל BaŒ‰È‰z:(ספרי)חּיב, E„È ְֲִִֵַַַָ»¿ƒ¿∆
‰�BL‡¯·.לא להמיתֹו, הּניסת ּביד מתמצוה »ƒ»ְְֲִִִֵַַַָָֹ

העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָּבידֹו,
ÌL(È‚)":וגֹו' ˙·LÏ.(ספרי),לירּוׁשלים ּפרט ְ»∆∆»ְִִַָָ

לדירה נּתנה Ó‡Ï¯:ׁשּלא 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk.אֹומרים ְְִִֶָָֹƒƒ¿«¿≈…ְִ
וגֹו' "יצאּו פה).‡�ÌÈL(È„)":ּכן: ולא(סנהדרין ְְֵָ¬»ƒְֹ

ׁשל(שם).a�ÏÚiÏ·ŒÈנׁשים: עּלֹו ׁשּפרקּו על, ּבלי ִָ¿≈¿ƒ««ְְִֶֶָֹֻ
Ì¯ÈÚ:מקֹום È·LÈ.מּכאן אחרת. עיר יֹוׁשבי ולא ָ…¿≈ƒ»ְְִִֵֶֶַָֹ



äàøãééòéáø íåéñåì÷ðåà çö

äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²
ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìài''yx: ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

åèúîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ
úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ

Eaø÷ai''yx:æèøérä éáLé-úà äkú äkä §¦§¤«©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬
-øLà-ìk-úàå dúà íøçä áøç-éôì àåää©¦−§¦¨®¤©«£¥̧Ÿ¨¯§¤¨£¤

áøç-éôì dzîäa-úàå dai''yx:æé-ìk-úàå ¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤¨
Làá zôøùå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«Ÿ©§¨´¨¥À
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìàãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå Ei''yx: ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ
àk Eaøäå Eîçøåéúáàì òaLð øLEi''yx: §¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«

èééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì EøîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ
íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éäìà ýåýé éðéra øLiä úBNrì:Eñéòéáø ©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ

úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéùú-àìå eããbúúi''yx:áLBã÷ ír ék ¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦Ÿ̄¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«¦´©³¨Æ

C‰� ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È ˙È»»¿≈«¿¿¿≈»¿«

ÚËÏ ÁÏÙ�Â‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙Â ¿ƒ¿«¿«¬««¿«»ƒ»

:ÔezÚ„Èטו˜Bc·˙Â Úa˙˙Â ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÔÂk ‡ËL˜ ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â¿ƒ¿«»¿»À¿»≈»

‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»

:C�ÈaטזÈ·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓ ≈»ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈

¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ¿ƒ¿«¿»∆««

d¯ÈÚa ˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È»«¿»»ƒ«¿»¿ƒ«

:·¯Ác Ìb˙ÙÏיזd‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ¿ƒ¿«¿»∆¿»»¬»«

‡¯e�a „˜B˙Â di˙Ù B‚Ï LB�Îzƒ¿¿¿»«¿≈¿»

¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È»«¿»¿»»¬»«¿ƒ

·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿≈≈»ƒ

:„BÚ È�a˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏיח‡ÏÂ ¿»»»ƒ¿¿≈¿»

‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„Èƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»

·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«

CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂ ÔÈÓÁ¯ CÏ»«¬ƒƒ«≈¬»¿«¿ƒ»

:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓkיטÈ¯‡ ¿»ƒ«ƒ«¬»»»¬≈

¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜¿̇«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È»»ƒƒƒ¬»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿∆¿«¿»»√»¿»

:C‰Ï‡אÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈ�a ¡»»¿ƒ«√»¿»

ÔeeL˙ ‡ÏÂ ÔeÓÓÁ˙˙ ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»ƒ¿«¿¿»¿«

:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa Ë¯ÓבÈ¯‡ ¿»≈≈≈«ƒ¬≈

C·e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ««ƒ«¿√»¿»¡»»»

é"ùø

ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת עיר נעׂשית 'אין ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָאמרּו:
מּתֹוכּה': מּדיחיה ׁשּיהיּו ועד ְְֲִִִִֶֶַַָָָאנׁשים,

(ÂË)·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â.(מ (סנהדרין ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּכאן
מן אינֹו וׁשאלּת, והיטב; וחקירה ּדריׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָג':
הּוא אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָהּמנין,

יט)אֹומר ועֹוד(דברים היטב", הּׁשֹופטים "ודרׁשּו : ְְְְִֵֵֵַָ
אֹומר הּוא אחר יז)ּבמקֹום היטב",(שם "ודרׁשּת : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

ליּתן ׁשוה, לגזרה היטב' 'היטב ׁשלולמדּו: האמּור ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָ
ּבזה: ˙k‰(ÊË)זה ‰k‰.(לא יכל(ב"מ אינ אם ְֶֶ«≈«∆ְִֵָֹ

ּבאחרת: המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהמיתם
(ÊÈ)EÈ‰Ï‡ '‰Ï.:ּובׁשבילֹו ÔÚÓÏ(ÁÈ)לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ¿««

Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ.(ספרי)ׁשעבֹודת זמן ׁשּכל »≈¬«ְֲֶֶַַָ
ּבעֹולם: אף חרֹון ּבעֹולם, Ï‡(‡)ּכֹוכבים ֲִַָָָָָ…

e„„b˙˙.ּתּתנּו וׂשרטלא מת,ּגדידה על ּבבׂשרכם ƒ¿…¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
ׁשל ּבניו ׁשאּתם לפי עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר
ּגדּודים ולא נאים להיֹות ראּויין ואּתם ְְְְְִִִִֶַָָֹמקֹום,

ÈÚ�ÌÎÈּומקרחים: ÔÈa.ּובמקֹום הּפּדחת, אצל ְִָֹ≈≈≈∆ְֵֶַַַַָ
אֹומר הּוא כא)אחר קרחה(ויקרא יקרחּו "לא : ְְְִֵֵַָָֹ

העינים: ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות Èk(·)ּבראׁשם", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹƒ
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éäìà ýåýéì äzàúBéäì ýåýé øça Eáe E ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À¦§¬
éðt-ìr øLà íénrä ìkî älâñ írì BìÆ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

äîãàäi''yx:ñâäárBz-ìk ìëàú àìi''yx: ¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äù øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬Ÿ§¨¦−

íéfr äùåi''yx:äïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬Ÿ¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
øîæå Bàúei''yx:åäñøt úñøôî äîäa-ìëå §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈
eìëàz dúà äîäaai''yx:æàì äæ-úà Cà ©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ

äñøtä éñéøônîe äøbä éìrnî eìëàú«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äreñMä©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
àì äñøôe änä äøâ äìrî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ

íëì íä íéàîè eñéøôäi''yx:çøéæçä-úàå ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤Â©«£¦Â
àeä àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−

bú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëìeòi''yx:ñèeìëàz äæ-úà ¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½

·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒ

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓƒ…«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג Ïk ÏeÎÈ˙ ‡ÏדÔÈc »≈»ƒ¿»»≈

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒ

:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â ÔÈÏÁ¯cה‡Ïi‡ ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒƒ«»»

‡ÓÈ¯Â ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»

:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Âו‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¿¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ»

ÔÈÙÏË ‡ÙÏhÓe ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òcƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aז˙È Ì¯a ƒ¿ƒ»»«≈¿¿«»

‡¯LÙ È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»

‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»

‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÓb ˙È»«¿»¿»«¿¿»¿»«¿»

ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ ‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡¬≈«¿≈ƒ¿»ƒ«¿»¿

‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï:ÔBÎÏ Ôep »¿ƒ»¿»¬ƒƒ¿

Ò¯t˙‡ח ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»

ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ ‡ÏÂ ‡e‰¿»»«¿»»¿

ÔB‰zÏ·�·e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿

:Ôe·¯˜˙ ‡ÏטÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È »ƒ¿¿»≈≈¿

é"ùø

‰z‡ LB„˜ ÌÚ.,מאבֹותי עצמ ועֹוד:קדּׁשת «»«»ְְְְֲֵֶַַֻ
ה' ּבחר ּוב":"(‚)‰·ÚBzŒÏk.(לד ּכל(בכורות ְַָ»≈»ָ

לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן צרם ּכגֹון: ,ל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹׁשּתעבּתי
יהיה לא מּום "ּכל :ל ׁשּתעבּתי ּדבר הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבּמדינה,
אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ׁשּלא ּכאן, ולּמד ּובא ְְְִִֵֶַַָָֹֹּבֹו",
,ל ׁשּתעבּתי ּדבר הרי ּבחלב, ּבׂשר ּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהּמּום.

אכילתֹו: על ּכאן B‚Â':(„)והזהיר ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê ְְֲִִִַָָ…«¿≈»¿
(‰)¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡.עא)למדנּו חולין (ספרי. «»¿ƒ¿«¿ְַָ

ולמדנּו ּבהמה, ּבכלל סג)ׁשהחּיה ׁשהּבהמה(חולין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּפֹורט מקֹום ׁשּבכל הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻוחּיה

הּמעט: 'יעלא',.Bw‡Âאת לט)מתרּגם: יעלי(איוב ֶַָֻ¿«ְְְֲֵַַָָֻ
אשטנבו"ק הּוא, פ)סלע וחולין .B‡˙e:(ת"א ֶַ¿

וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י [וכן תורבל"א,
ּבלׁשֹון יער באל"א, הּיער. ּתֹור ב] נט חולין ְִַַַַַברש"י

ּכתרּגּומֹו:.Ò¯ÙÓ˙(Â)ארּמי: .Ò¯t‰סדּוקה, ֲִַ«¿∆∆ְְְַָ«¿»
(פוסזאהלע) ּבׁשּתי.ÚÒLÂ˙:פלאנט"ה חלּוקה ¿…««ְֲִֵָ

והיא ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סדּוקה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָצּפרנים,
סט).Ó‰aa‰טמאה: ּׁשּנמצא(חולין מה מׁשמע ְֵָ«¿≈»ְְִֶַַָָ

אמרּו מּכאן אכל! ע"ד)ּבּבהמה, נּתר(שם ׁשהּׁשליל ְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹ
אּמֹו: כד).‰ÚeÒM‰(Ê)ּבׁשחיטת היא(נדה ּברּיה ְִִִַ«¿»ְִִָ

רּבֹותינּו: אמרּו ׁשדראֹות; ּוׁשני ּגּבין ׁשני לּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּיׁש
ס"ג) הּׁשסּועה,(חולין מּפני ּבּבהמֹות, נׁשנּו? ְְְְִִֵֵַַָָָ'לּמה

ּכהנים': ּבתֹורת נאמרּו ׁשּלא הראה, מּפני ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובעֹופֹות,
(Á)eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï·�·e.(ת"כ):ּפרׁשּו רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְֵֵַ

יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּברגל,
לֹומר ּתלמּוד הּׁשנה? ּבכל כא)מזהרים :(ויקרא ְְְִַַַָָָָֻ

חמּורה, הּמת, ּטמאת ּומה וגֹו'", הּכהנים אל ְְֱֲֲִֵֶַַַַָֹֹֻ"אמר
נבלה, טמאת מזהרים, יׂשראל ואין מזהרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹֻֻֻּכהנים



äàøãééòéáø íåéñåì÷ðåà ÷

øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬
:eìëàz úN÷N÷åéøétðñ Bì-ïéà øLà ìëå §©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ£¤¯¥²§©¦¬

:íëì àeä àîè eìëàú àì úN÷N÷åñ §©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬−¨¤«
àéeìëàz äøäè øBtö-ìki''yx:áéøLà äæå ¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾£¤¬

äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àìi''yx: Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âédðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåi''yx:ãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−§¦¥«

æèúîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úài''yx: ¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
æéCìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäåi''yx: §©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«

çéúôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−
ólèräåi''yx:èéàeä àîè óBòä õøL ìëå §¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−

eìëàé àì íëìi''yx:ëeìëàz øBäè óBò-ìki''yx:àëeìëàú-àì ¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´
éørLa-øLà øbì äìáð-ìëír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³

ÔÈˆÈˆ dÏ Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«»…ƒ≈ƒƒ

:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Âי˙ÈÏ Èc ÏÎÂ ¿«¿ƒ≈¿¿…ƒ≈

ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓיא¯tˆ Ïk ¿»»¿»ƒ«

:ÔeÏÎÈz ‡ÈÎcיב‡Ï Èc ÔÈ„Â «¿»≈¿¿≈ƒ»

:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L� ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ≈̇¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¿»

i„Â˙‡יג ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ù�k ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»

:d�ÊÏיד:d�ÊÏ ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ ƒ¿«¿»»…¿»ƒ¿≈

tˆÂ¯טו ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ� ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ«

:È‰B�ÊÏ ‡ˆ�Â ‡tÁLטז‡È„˜Â «¿»¿»»ƒ¿ƒ¿«¿»

:‡˙Â·e ‡ÙBt˜Âיז‡˙˜Â ¿ƒ»«¿»¿»»

:‡�e� ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂƒ«¿≈»¿»≈»

Â�b¯יח d�ÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««

:‡ÙlËÚÂ ‡¯eËיט‡LÁ¯ ÏÎÂ »«¬«≈»¿…ƒ¬»

‡Ï ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„¿»¿»»¿»

:ÔeÏÎ‡˙ÈכÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk ƒ¿»¿»»¿≈

:ÔeÏÎÈzכאÏk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ≈¿»≈¿»

é"ùø

ׁשּכן?!: ּכל לא Ë‰¯‰(È‡)קּלה, ¯BtˆŒÏk ֵֶַָָֹ»ƒ¿…»
eÏÎ‡z.(נז מׁשּלחת(קידושין ׁשּבמצרע:להּתיר …≈ְְְִִֶַַַָֹֻ
(·È)Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ.את לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ֱֶֶֹ

B‚Â'(È‚)הּׁשחּוטה: ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â.היא ְַָ¿»»»¿∆»«»¿ִ
ּדּיה, היא אּיה, היא 'ראה'?ראה, ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְִִִַַָָָָָָָָָָ

ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ולּמה ּביֹותר, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשרֹואה
יהא ׁשּלא לחלק, ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹֹליּתן
אֹומר: להּתיר, והּבא ראה, אֹותּה קֹורא ְְְִֵֵַַָָָָָָהאֹוסרּה
הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ׁשמּה, ּדּיה ְְְַַַַָָָָָָֹ'זֹו,

הּטמא ל ּפרט ׁשהעֹופֹותים,ּובעֹופֹות ללּמד ְְְִֵֵֵֶַַַָָ
את ּפרט לפיכ הּטמאים, על מרּבים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֻהטהֹורים

ׁשורי"ץ.‰z�ÓL˙(ÊË)הּמעט: קלב"א ַָֻ«ƒ¿»∆
סג).CÏM(ÊÈ)(פלעדערמויז): הּׁשֹולה(חולין »»ֶַ
הּים: מן הּבר,.ÙÈÎec˙(ÁÈ)ּדגים ּתרנגֹול הּוא ִִַָָƒ«ְְַַָ

ּכפּולה: וכרּבלּתֹו (וידעהאפץ), הרופ"א ְְְְַָָובלע"ז
(ËÈ)ÛBÚ‰ ı¯L.על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְֲִִֵַַָ

הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהארץ,
'ׁשרץ': eÏÎ‡z(Î)קרּויים ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk.ולא ְִֶֶ»»…≈ְֹ

וכן ּתעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ליּתן ּבא הּטמא, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
ולאו טמאה, ּבהמה ולא ּתאכלּו אֹותּה ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָֹֹּבבהמה:
ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', 'עׂשה', מּכלל ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּבא

ּתעׂשה': ‡EÈ¯ÚLaŒ¯L(Î‡)ו'לא ¯bÏ.ּגר ְֲֵַֹ«≈¬∆ƒ¿»∆ֵ
ואֹוכל זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּתֹוׁשב,

Ï‰'נבלֹות: ‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk.(ספרי)את קּדׁש ְֵƒ«»«»«ֵֶַ
,ל ּבּמּתר נֹוהגיםעצמ ואחרים הּמּתרים ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָֻֻ

ּבפניהם: ּתּתירם אל אּסּור, È„bּבהם ÏM·˙Œ‡Ï. ְִִִֵֵֶֶַַָ…¿«≈¿ƒ
קיג) ולעֹופֹות(חולין לחּיה, ּפרט ּפעמים, ְְְְִַָָָָָֹׁשלׁש

טמאה: ‚„Èולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï:'B‚Â ְְְִֵֵָָ…¿«≈¿ƒ¿



äàøãééùéîç íåé ñåì÷ðåàà÷

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
Bnà áìçai''yx:ôéùéîçáëúà øOrz øOr ©«£¥¬¦«©¥´§©¥½¥−

äðL äðL äãOä àöiä Erøæ úàeáz-ìki''yx: ¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«
âëéäìà ýåýé | éðôì zìëàå-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤

ì øçáéðâc øùrî íL BîL ïkLELøéz E ¦§©»§©¥´§´¨¼©§©³Ÿ§¨«§Æ¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåãîìz ïrîì E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À
éäìà ýåýé-úà äàøéìíéîiä-ìk Ei''yx: §¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨©¨¦«

ãëBúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´

éäìàýåýé Eëøáé ék íL BîL íeùì E ¡Ÿ¤½¨¬Ÿ§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬
éäìàEi''yx:äëóñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ

ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå Eãéa§¨´§½§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Ba Eåëäeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå ¡Ÿ¤−«§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧

øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa ELôð©§§¹©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬
éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôð EìàLzE ¦§¨«§−©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

Eúéáe äzà zçîùåi''yx:æë-øLà éåläå §¨«Ÿ©§−̈©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤
éørLaäìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærú àì E ¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈

CÈÂ¯˜· Èc Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ·�¿ƒ»¿«»≈ƒ¿ƒ¿»

¯·Ï dp�aÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dp�zzƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«

ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡∆»»»≈¿««¬»

ÏÏÚ˙כב Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»«

:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á ˜BtÈc CÚ¯Ê«¿»¿ƒ«¿»«»¿«»

a‡˙¯‡כג C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»

Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ«¿«ƒ»«¿»ƒ¿»

ÛÏÈ˙c ÏÈ„a C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

Ï‡כד È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»

CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ Ïekƒ̇¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»

C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

È¯‡ Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈

:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈכהÔz˙Â ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿ƒ≈

C‰˙e C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«

:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

ÈÚ¯zÈכו Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈

˙„Á ¯ÓÁ·e ‡�Ú·e È¯B˙a CLÙ�«¿»¿≈¿»»«¬«¬«

CLÙ� CpÏ‡L˙ Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ¿«ƒ¿…ƒƒ¿¬ƒ»«¿»

È„Á˙Â C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â¿≈«»√»¿»¡»»¿∆¡≈

:C˙Èa L�‡Â z‡כזÈ„ ‰‡ÂÏÂ «¿∆¡«≈»¿≈»»ƒ

dÏ ˙ÈÏ È¯‡ d�È˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈≈

é"ùø

(·Î)¯OÚz ¯OÚ.(תנחומא)?זה אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְִֵֶֶֶָָ
ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש להם ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאמר

ּגדיים לבּׁשל ּבמעילי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּמֹותיהן,
והיא קדים רּוח מֹוציא אני להתּבּׁשל, סמּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּכׁשהּוא

ׁשּנאמר כו)מׁשּדפּתן', ב לפני(מלכים "ּוׁשדפה : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ
וכן ּבּכּורים:קמה", L�‰לענין ‰�L.(ספרי)מּכאן ְְְִִִֵַָָ»»»»ִָ

על החדׁש מן מעּׂשרין zÏÎ‡Â(Î‚)הּיׁשן:ׁשאין ְְִִֵֶֶַַַָָָָ¿»«¿»
'B‚Â.מעׂשר ליּתן למדנּו ׁשּכבר ׁשני, מעׂשר זה ¿ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר לּלוּיים, יח)ראׁשֹון מאת(במדבר ּתקחּו "ּכי : ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַ

ּבכל לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל ְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָּבני
ׁשּנאמר מקֹום";(שם)מקֹום ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְֱֲֶֶֶַַַָָָ

הּוא: אחר מעׂשר זה ּכרח EÎ¯·È(Î„)על Èk. ְֲֲֵֵֶַַַָƒ¿»∆¿
הּתבּואה לׂשאת:ׁשּתהא ‡Œ¯L(ÂÎ)מרּבה ÏÎa ְְְֵֵֶַָָָֻ¿…¬∆

ELÙ� ‰e‡z.:ּכלל¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa. ¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ«≈»
�ELÙּפרט: EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e.(סג ב"ק (ספרי. ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆

הארץ, ולדֹות ולד מפרׁש: הּפרט מה וכלל: ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָֹחזר
וכּו': אדם למאכל Ï‡(ÊÎ)וראּוי 'B‚Â ÈÂl‰Â ְְְֲַַָָָ¿«≈ƒ¿…

ep·ÊÚ˙.לֹו ראׁשֹון:מּליּתן ÏÁ˜מעׂשר BÏ ÔÈ‡ Èk ««¿∆ֲִִִֵֵַƒ≈≈∆
CnÚ ‰ÏÁ�Â.(ספרי)ּופאה ׁשכחה, לקט, יצאּו ¿«¬»ƒ»ְְִֵֶֶָָָ
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Cnri''yx:ñçëìL | äö÷îàéöBz íéðL L ¦¨«¦§¥´¨´¨¦À¦Æ
zçpäå àåää äðMa Eúàeáz øNrî-ìk-úà¤¨©§©Æ§¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈

éørLaEi''yx:èë÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe ¦§¨¤«¨´©¥¦¿¦´¥Á¥̧¤
å Cnr äìçðåøLà äðîìàäå íBúiäå øbä §©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´

éørLaýåýé Eëøáé ïrîì eòáNå eìëàå E ¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´
éäìàäùrz øLà Eãé äùrî-ìëa Ei''yx:ñ ¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬Ÿ¨«§−£¤¬©«£¤«Ÿ
éùùåèàäùrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬Ÿ

ähîLi''yx:á-ìk èBîL ähîMä øác äæå §¦¨«§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨
Nbé-àì eärøa äMé øLà Bãé äMî ìra©̧©Æ©¥´¨½£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ
ähîL àø÷-ék åéçà-úàå eärø-úà¤¥¥̧Æ§¤¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈

ýåýéìi''yx:âEì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úà ©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²
éçà-úà:Eãé èîLz Eã-äéäé àì ék ñôà ¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤

øLà õøàa ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ
éäìà ýåýédzLøì äìçð Eì-ïúð Ei''yx:ä÷ø §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«©µ

éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ

:CnÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁכחÛBqÓ √»¿«¬»»ƒ»ƒ

¯NÚÓ Ïk ˙È ˜tz ÔÈ�L ˙Ïz¿«¿ƒ«≈»»«¿«

Ú�ˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«

:CÈÂ¯˜aכט˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ ¿ƒ¿»¿≈≈≈»»¬≈≈

‡¯Bi‚Â CnÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»¿ƒ»

CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»

Èc C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿»»≈¿»ƒ

:„aÚ˙א„aÚz ÔÈ�L Ú·L ÛBqÓ «¿≈ƒ¿«¿ƒ«¿≈

:‡˙hÓLב‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»

Èc eL¯ È¯Ó ¯·b Ïk ËÓL˙c¿«¿≈»¿«»≈¿ƒ

d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈

‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜גÚa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ √»¿»ƒ««¿ƒƒ¿«

ËÓLz CeÁ‡ ÌÚ CÏ È‰È È„Â¿ƒ¿≈»ƒ»«¿≈

:C„ÈדC· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ ¿»¿¬≈»¿≈»

ÈÈ CpÎ¯·È ‡Î¯· È¯‡ ‡�kÒÓƒ¿≈»¬≈»»»¿»≈ƒ»¿»

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡הÌ‡ „BÁÏ «¬»»¿≈¿«¿ƒ

C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa«̃»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»

È „aÚÓÏ ¯hÓÏ‡z„˜Ùz Ïk ˙ ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«¿»»≈

é"ùø

,ּכמֹו ּבהן עּמ חלק לֹו יׁש הּוא ׁשאף ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהפקר,
ּבמעׂשר: חּיבין L�ÌÈ(ÁÎ)ואינן LÏL ‰ˆ˜Ó. ְְֲִֵֵַַָָƒ¿≈»…»ƒ

ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבא
הּבית מן ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָראׁשֹונה

‰ÈÂl(ËÎ)ּבּׁשליׁשית: ‡·e.:ראׁשֹון מעׂשר ויּטל ְִִַ»«≈ƒְֲִִֵַֹ
ÌB˙i‰Â ¯b‰Â.עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו ¿«≈¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶַָ

ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו ולא זֹו, ׁשנה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל
ׁשנים ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל eÏÎ‡Â:ׁשּנזקקּת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ¿»¿

eÚ·NÂ.אין' אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ּכדי להם ּתן ¿»≈ְְְִִֵֵֵֶָָָָ
לירּוׁשלים הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּפֹוחתין
ׁשהׁשהית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבמעׂשר

כז)ּומתוּדה: ּכמֹו(דברים הּבית", מן הּקדׁש "ּבערּתי ְְְִִִִִֶֶַַַַַֹ
לעׂשר(שם)ׁשּמפרׁש ּתכּלה ıwÓ(‡)":ּב"כי ְְְְִֵֶֶַַָֹƒ≈

ÌÈ�LŒÚ·L.?ּומלוה מלוה לכל ׁשנים ׁשבע יכל ∆«»ƒְְְִִִֶַָָָָָֹ
אּתה ואם הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ְְְְִֶַַַַַַָָָּתלמּוד
ּכל להלואת ּומלוה מלוה לכל ׁשנים ׁשבע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָאֹומר
ׁשבע למדּת הא קרבה? היא היא ואחד, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

הּׁשמּטֹות: למנין MÓ‰(·)ׁשנים ÏÚaŒÏk ËBÓL ְְְִִִַַָ»»«««≈
B„È.ׁשל ידֹו את מּׁשה:ׁשמט ּבעל ‡ÒÙ(„)ּכל »ְֶֶֶַַַָָֹ∆∆

ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk.לא "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְִֵַָֹ
ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים ׁשאּתם ּבזמן אּלא אביֹון"? ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָיחּדל
אּתם ּוכׁשאין ּבכם, ולא ּבאחרים אביֹונים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקֹום,
ּדל אביֹון, ּבכם. אביֹונים מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְִִֶֶֶֶַָָעֹוׂשים
ּדבר: לכל ּתאב ׁשהּוא 'אביֹון' ּולׁשֹון ְְְִֵֵֶֶָָָָָמעני,

(‰)ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה.¯˜ לא ּבאז «ƒ»«ƒ¿«ְְִֶָֹ
ÚÓLzאביֹון: ÚBÓL.אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, ׁשמע ְֶ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ



äàøåèéùù íåé ñåì÷ðåàâ÷

éëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬
íBiä Eeöîi''yx:åéäìà ýåýé-ékEëøa E §©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½

äzàå íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈¦´©¦À§©¨Æ
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì́Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

eìLîéi''yx:ñæãçàî ïBéáà Eá äéäé-ék ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³
éçàéørL ãçàa Eýåýé-øLà Eöøàa E ©¤̧Æ§©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬
éäìààìå Eááì-úà õnàú àì Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ

éçàî Eãé-úà õt÷úïBéáàä Ei''yx:ççúô-ék ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©
éc epèéárz èáräå Bì Eãé-úà çzôz¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ

Bì øñçé øLà Bøñçîi''yx:èEì øîMä ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«¦¨´¤§¿
äáø÷ øîàì ìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©¥ÀŸ¨«§¨´
ðér ärøå ähîMä úðL òáMä-úðLE §©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´¥«§À

éçàaéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE §¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
àèç Eá äéäå ýåýé-ìài''yx:éEzúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´

éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bììëáe ENrî-ìëa E ®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ

Ècו ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ

ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â¿«¿»¿¿ƒ¿¿«¿ƒ

:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒזÈ¯‡ «ƒƒ»»ƒ¿¿¬≈

‡„Áa CÈÁ‡Ó „Á ‡�kÒÓ C· È‰È¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈

ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙˙ ‡Ï CÏ»»«¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…

:‡�kÒÓ CeÁ‡Ó C„È ˙Èח‡l‡ »¿»≈¬ƒ¿≈»∆»

‡ÙÊB‡Â dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»

¯ÈÒÁÈc d�B¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ

:dÏטÈ‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ ≈ƒ¿««»ƒ¿»¿≈

¯ÓÈÓÏ ÚL¯a CaÏ ÌÚ Ìb˙Ùƒ¿»ƒƒ»ƒ¿«¿≈«

‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯¿̃ƒ»«»¿ƒ≈»«»

CeÁ‡a C�ÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»

CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôz˙ ‡ÏÂ ‡�kÒÓƒ¿≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ¿≈¬»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜יÔzÓ √»¿»ƒ≈»»ƒ«

C�zÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzzƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»

ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡ dÏ≈¬≈¿ƒƒ¿»»»≈

C„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»»»

é"ùø

CÏŒ¯ac(Â)הרּבה: ¯L‡k.?ּדּבר (דבריםוהיכן ְֵַ«¬∆ƒ∆»ְִֵֵָ
ּבעיר":כח) אּתה ּברּו"zË·Ú‰Â.לׁשֹון ּכל ִַָָָ¿«¬«¿»ְָ

מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל הּמלוה על ּכׁשּנֹופל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהלואה,
אֹומר היה ואם "והעבטּת", "והלוית", ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָּכגֹון:
"ולוית": ּכמֹו הלוה, על נֹופל היה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ"ועבטּת",

ÌÈBb zË·Ú‰Â.?לזה ּומלוה מּזה לוה ׁשּתהא יכל ¿«¬«¿»ƒְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
תעבט": לא "ואּתה לֹומר: ÌÈB‚aּתלמּוד zÏLÓe ְְֲַַַַָֹֹ»«¿»¿ƒ

ÌÈa¯.?עלי מֹוׁשלים אחרים ּכֹוכבים עֹובדי יכל «ƒְְֲִִִֵֵֶָָָֹ
ימׁשלּו לא ּוב" לֹומר: ·E(Ê)":ּתלמּוד ‰È‰ÈŒÈk ְְְִַַֹֹƒƒ¿∆¿

ÔBÈ·‡.,ּתאב ‡EÈÁקֹודם:הּתאב „Á‡Ó.אחי ∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ִָ
לאחי קֹודם מאבי:מאּמEÈ¯ÚL.עיר ענּיי ְְִִִֵֵֵָָ¿»∆ְֲִִֵ

אחרת: עיר לענּיי ˙‡ınקֹודמים ‡Ï.אדם ל יׁש ְֲִִִֵֶֶַַ…¿«≈ְֵָָ
"לא נאמר: לכ יּתן, לא אם יּתן אם ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּמצטער
לכ וקֹופצּה, ידֹו את ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָתאּמץ";

תקּפץ": "ולא ‰‡·ÔBÈנאמר: EÈÁ‡Ó.ּתּתן לא אם ְְֱִֶַֹֹ≈»ƒ»∆¿ִִֵֹ
אביֹון: ׁשל אחיו להיֹות סֹופ Á˙t(Á)לֹו, ְְְִִֶֶָ»…«

ÁzÙz.:ּפעמים ּכּמה ÁzÙzאפּלּו Á˙ÙŒÈk.הרי ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ֲֵ
'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש epËÈ·Úz'ּכי' Ë·Ú‰Â.אם ְְִִֵֶַָ¿«¬≈«¬ƒ∆ִ

ּבהלואה: לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה B¯ÒÁÓלא Èc.ואי ְְְֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְִ
להעׁשירֹו: מצּוה BÏאּתה ¯ÒÁÈ ¯L‡.סּוס אפּלּו ְְֲִֶַַָֻ¬∆∆¿«ֲִ

וע עליו לפניו:לרּכב לרּוץ סו).BÏבד זֹו(כתובות ְְְִֶֶָָָָָֹ
אֹומראּׁשה, הּוא ב)וכן עזר(בראשית לֹו "אעׂשה : ְֱִֵֵֵֶֶֶָ
EÈÏÚ(Ë)":ּכנגּדֹו ‡¯˜Â.(ספרי)?מצוה יכל ְְֶ¿»»»∆ְִָָֹ

לֹומר כד)ּתלמּוד יקרא":(דברים "ולא :E· ‰È‰Â ְְְִַַָֹ¿»»¿
‡ËÁ.לּמה ּכן אם יקרא. לא אפּלּו מקֹום, מּכל ≈¿ְֲִִִִֵָָָָָֹ

ידי על ליּפרע אני ממהר ?"עלי "וקרא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָנאמר:
קֹורא: ׁשאינֹו מּמי יֹותר BÏ(È)הּקֹורא Ôzz ÔB˙�. ִִֵֵֵֵֶַ»ƒ≈

ּפעמים: מאה ּובינBÏ.:אפּלּו ÏÏ‚aּבינֹו Èk ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿«



äàøåèéùù íåéñåì÷ðåà ã÷

Eãé çìLîi''yx:àéáøwî ïBéáà ìcçé-àì ék ¦§©¬¨¤«¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤
çzôz çút øîàì Eeöî éëðà ïk-ìr õøàä̈®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧

éçàì Eãé-úàiðrl Eðéáàìe EE ¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−
Eöøàai''yx:ñáééçà Eì øëné-ékéøárä E §©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦À

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bàµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
Cnrî éLôç epçlLz úréáMäi''yx:âé-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôç epçlLú§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«
ãéðàvî Bì ÷éðrz ÷éðräðøbîe EEá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®

éäìà ýåýé Eëøa øLàBì-ïzz Ei''yx: £¤¯¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«
åèEcôiå íéøöî õøàa úééä ãár ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−

éäìà ýåýéøácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìr E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬
íBiä äfäi''yx:æèéìà øîàé-ék äéäåàì E ©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ

è-ék Eúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöàBì áB ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−
:CnræéBðæàá äzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·eיא‡Ï È¯‡ ¿…»¿»¬≈»

Ôk ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡�kÒÓ ˜BÒÙÈƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈

ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«

C�kÒÓÏe CÈ�ÚÏ CeÁ‡Ï C„È ˙È»¿»«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»

:EÚ¯‡aיבCeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡ ¿«¿»¬≈ƒ¿««»¬

Ï‡¯NÈ ˙a B‡ Ï‡¯NÈ ¯a«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈

‡zL·e ÔÈ�L ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ

:CnÚÓיג¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â ≈ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«

dp¯ËÙ˙ ‡Ï CnÚÓ ÔÈ¯BÁƒ≈ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈

:Ôe�˜È¯ידdÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡ ≈»«¿»»«¿≈≈

Èc Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Óe C�ÚÓ≈»»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»ƒ

:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

‡¯Èטו ¯k„˙Â‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú ¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»

C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»

‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»»ƒ¿»»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰טזÈ¯‡ È‰ÈÂ »≈»≈ƒ≈¬≈

È¯‡ CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ≈«»»∆≈ƒ»¬≈

dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L�‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈

:CnÚיזÔz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â ƒ»¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈

ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂ ‡L„·e d�„‡a¿À¿≈¿»»ƒ≈»ƒ≈»«

é"ùø

¯·c‰.אמרּת האמירהאפּלּו ׂשכר נֹוטל אּתה ליּתן, «»»ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
הּמעׂשה: ׂשכר כן:(שם).ÔkŒÏÚ(È‡)עם מּפני ְֲִֶַַַ«≈ְִֵֵ

¯Ó‡Ï.(ספרי):מּׂשיא אני לטֹובת EÈÁ‡Ïעצה ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ
Ei�ÚÏ.:לעני אח? אחד,ÚÏ�Ei.לאיזה ּביֹו"ד «¬ƒ∆ְְִֵֶָָ«¬ƒ∆ְֶָ

ׁשני יֹודי"ן, ּבׁשני ענּיי אבל הּוא, אחד עני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָלׁשֹון
EÏ(È·)ענּיים: ¯ÎnÈŒÈk.(יד ידי(קידושין על ֲִִƒƒ»≈¿ְֵַ

מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ּדין ּבית ׁשמכרּוהּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחרים,
נאמר ּכבר כא)והרי עברי",(שמות עבד תקנה "ּכי : ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשני מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ּדין ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּובמכרּוהּו
"אֹו ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ׁשּנתחּדׁשּו ְְְִִֶֶֶַָָָָּדברים
ּבית ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא אף ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהעברּיה",
ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת האׁשה ׁשאין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּדין,
ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא 'ּבגנבתּה', ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ"ּבגנבתֹו",
קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ׁשאם ּכאן ולּמד ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאביה;
"העניק ּכאן: חּדׁש ועֹוד ּתצא, סימנין, ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּתביא

Úz�È˜(È„)":ּתעניק ˜È�Ú‰.ּבגבּה עדי, לׁשֹון ֲִַ«¬≈«¬ƒְְֲִַֹ
ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר העין. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּובמראית

צּוארֹו: על הטענה לׁשֹון ¯bÓe�Eמפרׁשים E�‡vÓ ְְְְִַַַָָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe.ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

.ּבֹורא ּׁשּברכ מה מּכל ,"ּברכ "אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָלֹומר:
ׁשהם מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ּבכללולּמה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ּפרדֹות. יצאּו ּברכה. ּבכלל ׁשהּוא ּכל אף ְְְְְִֶַַָָָָָָָּברכה,
ּכּמה ׁשוה ּבגזרה קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולמדּו

ּומין: מין מּכל לֹו Ú·„(ÂË)נֹותן Èk z¯ÎÊÂ ִִִֵָ¿»«¿»ƒ∆∆
˙ÈÈ‰.,הּים ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי והענקּתי »ƒ»ְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַַַָָ

לֹו: ּוׁשנה הענק אּתה ÌÏBÚ(ÊÈ)אף „·Ú.יכל ְֲֵֵַַַָ∆∆»ָֹ
לֹומר ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? איׁש(ויקרא "וׁשבּתם : ְְְְְִֶַַַַָ

ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו אל ואיׁש אחּזתֹו, למדּת,אל הא ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ
יֹובל ׁשל עֹולמֹו אּלא זה Û‡Â:(מכילתא)ׁשאין ֵֵֶֶֶֶָָ¿«

ÔkŒ‰NÚz E˙Ó‡Ï.לרציעה אף יכל לּה, הענק «¬»¿«¬∆≈ְֲִִֵַַָָָֹ



äàøåèéòéáù íåé ñåì÷ðåàä÷

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−
ïk-äNrzi''yx:çéðérá äL÷é-àìEçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£Æ

øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç BúàŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL LL Eãárìëa E £¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ

äùrz øLài''yx:ôéòéáùèéøLà øBëaä-ìk £¤¬©«£¤«Ÿ¨©§¿£¤Á
ðàöáe Eø÷áa ãìeéýåýéì Léc÷z øëfä E ¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´

éäìàøBëa æâú àìå EøBL øëáa ãárú àì E ¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬
ðàöEi''yx:ëéäìà ýåýé éðôìäðL epìëàú E Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´

äzà ýåýé øçáé-øLà íB÷na äðLá§¨½̈©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈
Eúéáei''yx:àëøer Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå ¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½

éäìà ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìkEi''yx: −Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
áëéørLaåcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈

:ìiàëå éávkâëepëtLz õøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø ©§¦−§¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−

:Ôk „aÚz C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ¿»»¿«¿«¿»«¿∆≈

d˙Èיח C¯ËÙÓa C�ÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈

ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a«ƒ≈ƒ»¬≈««¿≈

ÔÈ�L ˙ÈL CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a«¬«¬ƒ»»¿»ƒ¿ƒ

:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

C¯B˙aיט „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»

ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec C�Ú·e¿»»¿ƒ«¿≈√»¿»

C¯B˙„ ‡¯Îe·a ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»ƒ¿«¿¿»¿»

C�Ú„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂכÈÈ Ì„˜ ¿»≈¿»¿»»√»¿»

‡zL· ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»

L�‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«

:C˙Èaכא‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â ≈»«¬≈¿≈≈»

‡Ï LÈa ÌeÓ Ïk ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á¬ƒ¬ƒ…ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒkƒ̇¿ƒ≈√»¿»¡»»

ÒÓ‡·‡כב dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»

:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·k ‡„Ák ‡ÈÎ„Â¿«¿»«¬»ƒ¿««¿»¿«¿»

ÏÚכג ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈«

é"ùø

לֹומר: ּתלמּוד אֹותּה? הּכתּוב כא)הׁשוה (שמות ְְִַַַָָָ
אמה ואין נרצע עבד העבד", יאמר אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ואם

ÈÎN¯(ÁÈ)נרצעת: ¯ÎN ‰�LÓ Èk.:אמרּו מּכאן ְִַַƒƒ¿∆¿«»ƒְִָָ
ּכפלים וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד עברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָעבד
רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, ׂשכירי ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָׁשּבעבֹודת

ׁשפחה לֹו לאדֹון:מֹוסר והּולדֹות ּכנענית, ְְְְֲִִֵַַָָָָ
(ËÈ)LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk.הּוא אחר ּובמקֹום »«¿¿«¿ƒְֵַָ

אֹותֹו" איׁש יקּדיׁש "לא כז)אֹומר ּכיצד?(ויקרא הא ְִִֵֵַַָֹ
ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן מקּדיׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

אּתה 'הרי לבכֹורה'לֹומר: כט)קדֹוׁש ּדבר(ערכין . ְֲִֵַַָָָָָ
"לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', לֹומר אפׁשר אי ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחר:
ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ואי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹיקּדיׁש",
אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? הא "ּתקּדיׁש", נאמר: ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָּכבר

ׁשּבֹו:הקּדׁש הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ונֹותן עּלּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
'B‚Â Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a „·Ú˙ ‡Ï.החּלּוף אף …«¬…ƒ¿…∆¿…»…¿ִַַ

רּבֹותינּו כה)למדּו ׁשּדּבר(בכורות אּלא ׁשאסּור, ְִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבהוה: ˙‡epÏÎ(Î)הּכתּוב EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ. ֶַַָֹƒ¿≈¡…∆…¿∆

ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ׁשּכבר אֹומר, הּוא ְְִִֵֵֶֶַַָָֹלּכהן
ׁשּנאמר מּום, ּבעל ואחד ּתם אחד (במדברּכהּנה, ְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֻ

וגֹו'":יח) ּל יהיה "ּובׂשרם :‰�L· ‰�L.,מּכאן ְְְִֶָָָ»»¿»»ִָ
ּפסּול יהא יכל ׁשנתֹו, על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאין

ׁשּנאמר למעׂשר, הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? (לעילמּׁשעברה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּתירׁשיד) ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת :ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

ׁשני ּמעׂשר מה ,"וצאנ ּבקר ּובכֹורֹות ,ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹויצהר
לחברּתּה, מּׁשנה נפסל נפסל,אינֹו אינֹו ּבכֹור אף ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשנתֹו: ּתֹו ׁשּמצוה ·L�‰אּלא ‰�L.ׁשחטֹו אם ְְִֶֶָָָ»»¿»»ְִָ

מּׁשנה אחד ויֹום הּיֹום, אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ְְְְִֶַָָָָּבסֹוף
אחד ולילה ימים לׁשני ׁשּנאכל לּמד :(ספרי)אחרת; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(‡Î)ÌeÓ.:ּכלל¯eÚ B‡ Áqt.:ּפרטÌeÓ Ïk ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…
Ú¯.ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר »ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ

חֹוזר: ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף ¯˜(Î‚)חֹוזר, ְְֵֵֵֶַָָ«
ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡.הּתר וכּלֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ∆»……≈ְִֵֶֶַֹֹֻ

ּבחּוץ ונׁשחט קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּבא
ּתלמּוד מּתר? הּדם אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָֹֹֻּבלא
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-ïî ïéìé-àìå íéîé úráL Eìáb-ìëa øàN§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®§«Ÿ¨¦´¦
ïBLàøä íBia áøra çaæz øLà øùaä©¨À̈Ÿ£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬¨«¦−

ø÷aìi''yx:äçñtä-úà çaæì ìëeú àì ©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡א˙È ¯Ë «¿»ƒ¿ƒ≈¿«»«»

‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»

‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¬≈¿«¿»

ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»«¿»¿»¡»»ƒƒ¿«ƒ

:‡ÈÏÈÏa ÔÈq� CÏ „·ÚÂבÒBk˙Â «¬«»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ

‡�Ú È�a ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒtƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»

‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Â¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»

dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈

:ÔnzגÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï «»»≈¬ƒ¬ƒ«

¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈¬ƒ«ƒ

‡z˜Ù� eÏÈ‰·a È¯‡ È�Ú ÌÁÏ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»

˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»

Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»

:CÈiÁ ÈÓBÈדCÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ≈«»¿»ƒ¿¬≈»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ¬ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ

ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ‡LÓ¯a¿«¿»¿»«¿»»¿«¿»

ÁÒt‡ה ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»

é"ùø

תאכל לא אתּֿדמֹו "רק BÓL¯(‡)":לֹומר: ֵֶַַָֹֹ»
·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡.ראּוי ׁשּיהא ׁשמֹור ּבֹואֹו, מּקדם ∆…∆»»ƒְִֵֶֶָָֹ

לאו, ואם העמר, מנחת את ּבֹו להקריב ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹלאביב,
הּׁשנה: את ÏÈÏ‰עּבר ÌÈ¯ˆnÓ.,יצאּו ּבּיֹום והלא ֵֶַַָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְֲַַָֹ

לג)ׁשּנאמר בני(במדבר יצאּו הּפסח "מּמחרת : ְְֱֳִֵֶֶֶַַַָָָ
ּפרעה להם נתן ׁשּבּלילה לפי אּלא וגֹו'"? ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

ׁשּנאמר לצאת, יב)רׁשּות למׁשה(שמות "וּיקרא : ְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ
וגֹו' לילה ‡EÈ‰Ï(·)":ּולאהרן '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ ְְְֲַַָֹ¿»«¿»∆««¡…∆

Ô‡ˆ.:"ּתּקחּו העּזים ּומן הּכבׂשים "מן ׁשּנאמר: …ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ
¯˜·e.(ספרי),לחגיגה הּפסחּתזּבח על נמנּו ׁשאם »»ְְֲִִִִֶֶַַַַַָ

מ מרּבה, נאכלחבּורה ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
הרּבה ּדברים רּבֹותינּו למדּו ועֹוד הּׂשבע, ְְְְִֵֵַַַַַָָעל

זה: Ú�È(‚)מּפסּוק ÌÁÏ.העני את ׁשּמזּכיר לחם ִֶָ∆∆…ƒְֳִִֶֶֶֶַָ
ּבמצרים: Èˆ‡˙ׁשּנתעּנּו ÔBÊtÁ· Èk.הסּפיק ולא ְְְִִִֶַַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֹ

להחמיץ לאּבצק וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ
אֹומר הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל אּלא היה שמותׁשּל) ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וגֹו'":יב) העם על מצרים "וּתחזק :¯kÊz ÔÚÓÏ. ְְֱִִֶַַַַָָ¿««ƒ¿…
צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח אכילת ידי ":על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(„)ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«
¯˜aÏ ÔBL‡¯‰.לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ

מצרים, ּבפסח אּלא נאמר האמּורׁשּלא ראׁשֹון ויֹום ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
אמר: ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא יב)ּכאן (שמות ְְְְִֵַָָָָ

ּולפי מּבּתיכם", ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון ּבּיֹום א"ְְְִִִִֵֶַַַָָ
לדּבר והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנסּתּלק
ּתאכל ימים "ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִַַַָָֹֻּבחּקֹות
,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, ְְְְְֵֶֶַָָָָֹעליו
ּכתב: ׁשאם מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻהצר
לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ולא
ּכּלן ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים אֹומר: ְְְִִִִִִֵַָָָָָָֻהייתי
לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּתֹותירּו, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָּבבל
ּבחגיגת אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכתב:
לׁשני ׁשּנאכלת עליה ולּמד מדּבר, הּכתּוב ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָי"ד
הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור והראׁשֹון ְְִִִָָָָָָימים,
חגיגה ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּכתּוב
עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹאׁשר
וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, ׁשל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָּבקרֹו
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·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓ ‡„Áa«¬»ƒƒ¿»«¿»¡»»»≈

:CÏוÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡ »∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkzƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

Ècז ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒ

È�t˙˙Â da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈¿ƒ¿¿≈

:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ·ח‡zL ¿«¿»¿«¿ƒ¿»ƒ»

‡ÓBÈ·e ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈƒ≈«ƒ»¿»

‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ L�k ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»

:‡„È·Ú „aÚ˙טÔÈÚe·L ‡Ú·L «¿≈ƒƒ»ƒ¿»»ƒ

„ˆÁa ‡ÏbÓ ˙eÈ¯LcÓ CÏ È�Ózƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»«¬«

È�ÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lי‡bÁ „aÚ˙Â ƒ¿»»ƒ¿«¿≈«»

˙qÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„¿»«»√»¿»¡»»ƒ«

CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„�ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈיאÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â ¿»¡»»¿∆¡≈√»¿»

Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ C‰Ï‡¡»»«¿¿»¿«»¿«¿»

‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

‡¯˙‡a C�È· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»

‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

é"ùø

ּפסחים ּבמּסכת היא .Úa¯·(Â):(ע"א)ׁשנּויה ְְְִִֶֶַָָ»»∆
·kLÓM‰ ‡B.ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ „ÚBÓ.(ספרי)הרי ¿«∆∆≈≈¿ƒƒ¿»ƒֲֵ

ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ּבערב חלּוקים: זמּנים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה
אּתה צאת ּומֹועד ּתאכלהּו, הּׁשמׁש ּוכבֹוא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֹזבחהּו,
הּׂשרפה: לבית ויצא נֹותר נעׂשה ּכלֹומר, ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָׂשֹורפהּו;

(Ê)zÏM·e.:ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי זהּו ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ
¯˜a· ˙È�Ùe.(ספרי)ׁשל ׁשּטעּוןלבקרֹו מלּמד ׁשני; »ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ

טֹוב יֹום מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה :(חגיגה ְִֵֶַָָָ
(Á)˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL.הּוא אחר ּובמקֹום ≈∆»ƒ…««ְֵַָ

יב)אֹומר הּיׁשן(שמות מן ׁשבעה ימים", "ׁשבעת : ְְִִִִֵַַָָָָ
מּצה אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. מן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשּׁשה

חֹובה. ׁשאינּה לׁשׁשתּבּׁשביעי, למד אּתה ּומּכאן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּכלל מן ויצא היה, ּבּכלל ׁשביעי ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהימים,

ולא רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹללּמד
ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, עצמֹו על ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻללּמד
מּלילה חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה ְְְְִִִַַַָָָָֻיצא:

ׁשּנאמר חֹובה, קבעֹו ׁשהּכתּוב יב)הראׁשֹון :(שמות ְֱִֶֶֶַַָָָָ
מּצֹות": ּתאכלּו ‡EÈ‰Ï"ּבערב '‰Ï ˙¯ˆÚ.עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ֲֹ

מאכל ׁשל ּכנּופיא אחר: ּדבר הּמלאכה. מן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָעצמ
יג)לׁשֹוןּומׁשּתה, אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא ::" ְְְְִֶַָָָ

(Ë)‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó.(עא מנחות (ספרי. ≈»≈∆¿≈«»»
הּקציר: ראׁשית ׁשהּוא העמר, qÓ˙(È)מּׁשּנקצר ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹƒ«

E„È ˙·„�.,יד נדבת הבאּדי הּברכה, לפי הּכל ƒ¿«»¿ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
לאכל: קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ÈÂl‰Â(È‡)ׁשלמי ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹ¿«≈ƒ

‰�ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â.ּכנגד ׁשּלי ארּבעה ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְִֶֶֶַָָ
אם ,"ואמת ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָארּבעה
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øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéì EíL BîL ïkLi''yx:áézøëæå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈

-úà úéùrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½Ÿ¨¤
älàä íéwçäi''yx:ôøéèôîâéúkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ

ðøbî Etñàa íéîé úráL Eì äùrzE ©«£¤¬Ÿ§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−
Eá÷iîei''yx:ãéðáe äzà Ebça zçîùåE ¦¦§¤«§¨«Ÿ©§−̈§©¤®©¨̧¦§³

íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬
éørLa øLà äðîìàäå:Eåèíéîé úráL §¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À

éäìà ýåýéì âçzýåýé øçáé-øLà íB÷na E ¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®
éäìà ýåýé Eëøáé ékìëáe Eúàeáz-ìëa E ¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§¨§¨«§Æ§ŸÆ

éãé äùrîçîN Cà úééäå Ei''yx:æèLBìL ©«£¥Ÿ́¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹¤§¥´

éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²
í÷éø ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáei''yx: §©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

æééäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàCì-ïúð øLà Ei''yxñññ : ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«
ïîéñ äàéìô íé÷åñô å"ë÷

:Ônz dz�ÎLיבÈ¯‡ ¯k„˙Â ¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿«¬≈

¯h˙Â ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Âיג‡bÁ ¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈«»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ

:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cz¯·eיד C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»

‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»¿ƒ»

:CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÈÈטו Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»

È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¬≈

CzÏÏÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»¬«¿»

:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

ÏÎטז ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»

Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ C¯eÎc¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ

‡bÁ·e ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»¿«»

‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èיז¯·b ƒ¿¬≈√»¿»≈»¿«

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙�zÓk¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

Ò Ò Ò :CÏ ·‰È Ècƒ¿«»

é"ùø

:ׁשּל את מׂשּמח אני ׁשּלי, את מׂשּמח ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאּתה
(·È)'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ.ּכן עלֿמנת ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְֵַָ

האּלה: החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֻּפדיתי
(‚È)EtÒ‡a.לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, ּבזמן ¿»¿¿ְְִִִִֶַַַַַָָָ

אחר: ּדבר הּקיץ. ּומּיקב,ּפרֹות מּגרנ ּבאסּפ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ויקב ּגרן ּבפסלת הּסּכה את ׁשּמסּככין (סוכהלּמד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

ÁÓN(ÂË):יב) C‡ ˙ÈÈ‰Â.זה אין ּפׁשּוטֹו לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְִֵֶ

למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה, לׁשֹון אּלא צּוּוי ְְְְְְִִֶַַָָָָלׁשֹון
לׂשמחה אחרֹון יֹוםֿטֹוב ליל לרּבֹות :(שם)מּכאן ְְְֲִִֵַַָָ

(ÊË)Ì˜È¯ '‰ È�tŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ.הבא אּלא ¿…≈»∆∆¿≈≈»ֵֶָָ
ראּיה חגיגה:עלֹות B„È(ÊÈ)וׁשלמי ˙�zÓk LÈ‡. ְְְֲִִֵַָָֹƒ¿«¿«»

יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֻמי
מרּבים: ּוׁשלמים מרּבֹות ְְְִִָֹֻֻעלֹות

ראה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn



è÷

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

äàø úøèôäãð ÷øô äéòùéá

ãðàééðáà Ceta õéaøî éëðà äpä äîçð àì äørñ äiðrézãñéå C:íéøétqa CáéézîNå £¦¨¬«Ÿ£−̈´Ÿª¨®¨¦¥̧¨«Ÿ¦¹©§¦³©¸£¨©½¦¦«©§¦−©©¦¦«§©§¦³
éúLîL ãëãkéørLe C:õôç-éðáàì Cìeáb-ìëå çc÷à éðáàì Câééða-ìëåýåýé éãenì C ©«§Ÿ¸¦§Ÿ©½¦§¨©−¦§©§¥´¤§¨®§¨§¥−§©§¥¥«¤§¨¨©−¦¦¥´§Ÿ̈®
éða íBìL áøå:Cãéáø÷ú-àì ék äzçnîe éàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø éððBkz ä÷ãöa §©−§¬¨¨«¦¦§¨−̈¦¨®¦©«£¦³¥¸Ÿ¤Æ¦´Ÿ¦½̈¦¦̧§¦½̈¦¬«Ÿ¦§©−

éìà:Cåèéìr Czà øâ-éî éúBàî ñôà øeâé øBb ïä:ìBté CæèLøç éúàøa éëðà äpä ¥¨«¦¥´¬¨²¤−¤¥«¦®¦¨¬¦¨−¨©¬¦¦«¦¥³¨«Ÿ¦¸¨¨´¦¨½̈
:ìaçì úéçLî éúàøa éëðàå eäùrîì éìë àéöBîe íçt Làa çôðæééìr øöeé éìk-ìkC Ÿ¥̧©̧§¥´¤½̈¦¬§¦−§©«£¥®Ÿ§¨«Ÿ¦²¨¨¬¦©§¦−§©¥«¨§¦º©³¨©̧¦¸

ì-ìëå çìöé àìézàî íú÷ãöå ýåýé éãár úìçð úàæ éréLøz ètLnì Czà-íe÷z ïBL ´Ÿ¦§½̈§¨¨²¨«¦¨¬©¦§−̈©§¦®¦¿Ÿ©«£©Á©§¥̧§Ÿ̈¯§¦§¨¨²¥«¦¦−
:ýåýé-íàð§ª«§Ÿ̈«

äðàóñë-àBìa eøáL eëìe eìëàå eøáL eëì óñk Bì-ïéà øLàå íénì eëì àîö-ìk éBä³¨¨¥¸§´©©½¦©«£¤¬¥«−¨®¤§³¦§¸¤«¡½Ÿ§´¦§À§¤²¤
:áìçå ïéé øéçî àBìáeáeòîL äráNì àBìa íëréâéå íçì-àBìa óñë-eì÷Lú änì §¬§¦−©¬¦§¨¨«¨³¨¦§§¤̧¤¸§¤½¤¦¦«£¤−§´§¨§¨®¦§¸

:íëLôð ïLca âprúúå áBè-eìëàå éìà rBîLâíëLôð éçúe eòîL éìà eëìe íëðæà ehä ¨³©¥©¸§¦§½§¦§©©¬©¤−¤©§§¤«©³¨§§¤¸§´¥©½¦§−§¦´©§§¤®
:íéðîàpä ãåã éãñç íìBò úéøa íëì äúøëàåãäeöîe ãéâð åézúð íéneàì ãr ïä §¤§§¨³¨¤¸§¦´½̈©«§¥¬¨¦−©¤«¡¨¦«¥²¥¬§¦−§©¦®¨¦¬§©¥−

:íénàìäéìà Eeòãé-àì éBâå àø÷z òãú-àì éBb ïäéäìà ýåýé ïrîì eöeøé ELBã÷ìå E §ª¦«¥´³«Ÿ¥©¸¦§½̈§¬«Ÿ§¨−¥¤´¨®§©̧©¸§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§¬
:Cøàô ék ìàøNé¦§¨¥−¦¬¥«£¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
וצדק: אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאל



é÷

,ÔÓ‡
לא אחֹור מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה ∆¡»ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָיׁשּוב

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן
,ÌÁ¯ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.
,e
ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו
ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג 

שעון הקיץ. 
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4
5.  המשבצות הריקות הם בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך 

במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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